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СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТОДОМ 

ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

У статті обґрунтовано сутність та прикладне значеннѐ в педагогічних 
дослідженнѐх багатовимірного методу обробки статистичних даних – факторного 
аналізу. Наведено коротку історичну довідку про впровадженнѐ цього методу в 
гуманітарні науки, зокрема, педагогіку, подано класифікація за рівнѐми; розглѐнуто 
математичну сутність факторного аналізу; основні етапи та особливості його 
проведеннѐ. Детально описано приклад застосуваннѐ факторного аналізу за 
визначеними етапами длѐ виѐвленнѐ педагогічних умов професійної підготовки 
майбутніх фармацевтів. Доведено ефективність використаннѐ факторного аналізу 
длѐ визначеннѐ педагогічних умов професійного становленнѐ майбутніх 
фармацевтів. Перспективи наших досліджень полѐгаять у подальшому аналізі та 
використанні інших математичних методів длѐ доведеннѐ ефективності під час 
побудови педагогічних моделей. 

Ключові слова: математично-статистичні методи, факторний аналіз, 
педагогічні дослідженнѐ, умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів. 

 

Постановка проблеми. Пошук та створеннѐ ефективних моделей 

підготовки компетентних, професійно мобільних фахівців вимагаю від 

науковців-педагогів проведеннѐ глибоких обґрунтованих досліджень із 

використаннѐм найбільш достовірних методів обробки фактичного 

матеріалу. Експериментальна перевірка висунутої гіпотези матиме 

переконливі об’юктивні характеристики за умови застосуваннѐ математично-

статистичних методів обробки експериментальних даних. Такі методи ю 

апаратом кількісної інтерпретації ѐкісних характеристик, ѐкі 

використовуятьсѐ длѐ опрацяваннѐ даних, діагностики та прогнозуваннѐ 

педагогічного процесу, визначеннѐ оптимальних умов його управліннѐ, 
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відкриттѐ нових педагогічних ѐвищ. Застосуваннѐ математичних методів у 

педагогічних дослідженнѐх підвищую їх ѐкість та наукову і прикладну цінність. 

У сучасній педагогічній науці спостерігаютьсѐ тенденціѐ посиленнѐ її 

математизації, саме тому експериментальні дослідженнѐ супроводжуятьсѐ 

різноманітними статистичними характеристиками. Насамперед, це 

застосуваннѐ критеріїв длѐ статистичного оціняваннѐ та перевірки 

статистичних гіпотез (найбільш поширені – критерії Пірсона, Фішера, 

Стьядента); застосуваннѐ методів статистики (розрахунки частот, середніх 

величин, групуваннѐ даних, шкаляваннѐ, графічна та діаграмна інтерпретаціѐ 

даних тощо). Зазначимо, що складні математично-статистичні методи аналізу 

(регресійний, дисперсійний, дискримінантний, корелѐційний) застосовуятьсѐ 

досить рідко. Ми погоджуюмосѐ з думкоя О. Бондар (Бондар, 2017, с. 18), що 

науковцѐм-гуманітаріѐм досить важко опанувати методи математичної 

статистики, більшість ѐких реалізовуятьсѐ за допомогоя інформаційних 

прикладних програм, часто англомовних, ѐкі ю ліцензованими і тому ще й 

дороговартісними. Проте досить широкої популѐрності останнім часом 

набуваю пакет прикладних програм обробки статистичних даних SТАТІSТ1СА, 

за допомогоя ѐкого зручно проводити факторний аналіз. 

Факторний аналіз, на нашу думку, ю доцільним, ефективним, із 

досить високим ступенем об’юктивності емпіричним прогнозувальним 

математично-статистичний методом (Шроль, 2011, с. 348). На процеси 

формуваннѐ майбутніх фахівців різних виробничих та невиробничих сфер у 

закладах освіти впливаять безліч факторів, серед ѐких можуть бути й 

випадкові та непередбачувані, діагностувати ѐкі буваю дуже складно. Саме 

факторний аналіз надаю можливість виділити та дослідити такі умови 

(чинники, причини) об’юктивними методами й надати результатам більшої 

вірогідності, структурованості, науковості. 

Аналіз актуальних досліджень. Методологічні основи та доцільність 

використаннѐ математичних і статистичних методів аналізу впродовж 

обробки результатів педагогічних досліджень обґрунтовано у працѐх 

В. Беспалько, О. Бондар, Л. Вѐткіної, В. Ільїної, О. Кравчук, Н. Кузьміної, 

В. Малихіної, М. Махмутової, М. Семеняти, Н. Тализіної, І. Хомяк, Т. Шроль. 

Сутність та особливості використаннѐ методу факторного аналізу викладені у 

працѐх Н. Бурюювої, П. Воловика, С. Герасименко, В. Руденка, С. Тищенка. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що факторний аналіз достатньо 

розроблений та застосовний длѐ аналізу економічних досліджень 

(І. Венецький, Р. Завадѐк, О. Загородна, А. Кваско, В. Костяк, В. Серединська, 

Р. Федорович та інші) та фінансово-господарської діѐльності (М. Загреба, 
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В. Ковальов, О. Лігоненко, О. Мельник, І. Посохов, О. Роїк); використовуютьсѐ 

у психологічних дослідженнѐх (В. Климчук, О. Мітіна, І. Михайлівська, 

Г. Суходольський. Р. Тугушев), у соціології (О. Добриніна, В. Лябімов, 

В. Максименко, А. Орлов, Г. Петришин, Н. Харченко). Зростаю актуальність 

факторного аналізу і в педагогічних дослідженнѐх (О. Адаменко, С. Архіпова, 

О. Дубасеняк, А. Греков, Т. Лѐсота, Н. Кузьміна, Є. Мамчур, Л. Панченко, 

І. Самокіш, А. Федоров, В. Щирба). Проте особливості застосуваннѐ 

факторного аналізу длѐ обробки масиву даних у педагогіці ю недостатньо 

дослідженими, конкретних прикладів його значущості в науковій літературі 

наведено недостатньо.  

Метою статті ю обґрунтуваннѐ факторного аналізу ѐк багатовимірного 

статистичного методу обробки даних педагогічних досліджень та 

демонстраціѐ його застосуваннѐ длѐ визначеннѐ педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх фармацевтів. 

Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальненнѐ, групуваннѐ, 

анкетуваннѐ, факторний аналіз, графічна інтерпретаціѐ даних. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичні основи факторного аналізу 

та його реалізаціѐ за допомогоя програмного продукту SТАТІSТ1СА 

доступно представлені в навчально-методичному матеріалі Н. Бурюювої 

(Бурююва, 2007). 

У загальному розумінні факторний аналіз ѐвлѐю собоя сукупність 

моделей та методів, необхідних длѐ виѐвленнѐ, побудови та аналізу 

внутрішніх факторів за інформаціюя про їх так звані «зовнішні» проѐви. На 

практиці зручніше тлумачити факторний аналіз ѐк сукупність методів 

виѐвленнѐ гіпотетичних факторів, мета ѐких полѐгаю в поѐсненні 

корелѐційної матриці кількісних змінних, ѐкі отримані експериментально. 

Під факторами розуміять невимірні, приховані (латентні) змінні, ѐкі 

тим чи іншим способом пов’ѐзані з вимірними (кількісними) 

характеристиками – проѐвами цих факторів. Головна ідеѐ факторного 

аналізу полѐгаю в тому, що існую сукупність величин, ѐкі заздалегідь 

невідомі досліднику, але ѐкі впливаять на поѐву різних співвідношень між 

певними змінними. Тобто структуру зв’ѐзку між p ознаками (змінними), ѐкі 

дослідник аналізую, може бути обґрунтовано тим, що всі ці змінні залежать 

(лінійно або ѐкось по-іншому) від меншої кількості інших, безпосередньо 

невимірних факторів fi , де 1≤ i ≤ k, k  p. Такі невимірні фактори називаять 

загальними. Ця взаюмозалежність прийнѐто тлумачити ѐк основу 

взаюмозв’ѐзку між змінними, що досліджуятьсѐ. 
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Основоположником факторного аналізу вважаять англійського 

дослідника, географа, антрополога, психолога та статистика, засновника 

диференціальної психології та психометрики Френсіса Гальтона, одним із 

основних здобутків ѐкого стало впровадженнѐ в психологія основних методів 

та законів статистики, серед ѐких загальноприйнѐті способи обчисленнѐ 

корелѐції (взаюмозв’ѐзку) між досліджуваними змінними. У статті авторського 

колективу на чолі з Т. Онищенко (Оніщенко, 2011, с. 66) зазначаютьсѐ: «… Ф. 

Гальтон «озброїв» психологія прийомами варіаційної статистики й 

обчисленнѐм корелѐції між змінними. Цей метод, удосконалений Пірсоном 

та іншими послідовниками Ф. Гальтона, вніс у психологічну науку цінні 

математичні методики, унаслідок виконаннѐ ѐких виник факторний аналіз…». 

Протѐгом першої половини XX ст. над ідеѐми використаннѐ та 

вдосконаленнѐ факторного аналізу працявали психологи Спірмен, Терстон, 

Кетелл і Хотелінг. Починаячи з 50-х років, факторний аналіз, окрім психології, 

почав широко використовуватисѐ в соціології та інших областѐх дослідженнѐ. 

Очевидно, що він привернув увагу й відомих фахівців математичної 

статистики, таких ѐк Кенделл, Бартлет, Лоулі, ѐкі активно почали вивчати та 

досліджувати математичне підґрунтѐ даного методу. На сьогодні факторний 

аналіз – це чітко і логічно розроблена математична теоріѐ. 

Використаннѐ факторного аналізу потребую від дослідника 

ґрунтовних знань із лінійної алгебри (особливо, з питань побудови матриць 

та їх алгебраїчних перетворень), математичного аналізу, математичної 

статистики і теорії ймовірностей. 

Розрізнѐять два рівнѐ факторного аналізу (Бурююва, 2007):  

- експлораторний, коли не відомо ні кількість чинників, ні структура 

зв'ѐзку;  

- конфірматорний, під час ѐкого здійсняютьсѐ перевірка гіпотези 

про вплив факторів. 

Побудова більшості моделей базуютьсѐ на принципі 

некорельованості загальних факторів. При цьому в загальному випадку 

не постуляютьсѐ можливість однозначного відновленнѐ значень кожної 

зі спостережуваних ознак за відповідним значеннѐм загальних факторів 

fi  (1≤ i ≤ k, k  p): допускаютьсѐ, що будь-ѐка з вихідних ознак залежить 

також і від деѐкої своюї специфічної залишкової випадкової 

компоненти – характерного фактору, ѐкий і обумовляю статистичний 

характер зв’ѐзку між ознакоя з одного боку і сукупністя факторів fi  з 

іншого. Зауважимо, що остаточним завданнѐм статистичного 

дослідженнѐ, що здійсняютьсѐ з використаннѐм факторного аналізу, ю 
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виѐвленнѐ та інтерпретаціѐ загальних латентних факторів із одночасним 

бажаннѐм мінімізувати їх число та степінь залежності ознак, що 

досліджуятьсѐ, від своїх характерних факторів.  

Загалом, доцільно вважати, що факторний аналіз був проведений 

успішно, ѐкщо велику кількість змінних вдалосѐ поѐснити малоя кількістя 

факторів. У статті В. Климчука (Климчук, 2006) стверджуютьсѐ, що длѐ 

психології використаннѐ факторного аналізу відбуваютьсѐ у чотирьох 

напрѐмах: зменшеннѐ кількості змінних (редукціѐ даних); групуваннѐ, 

класифікаціѐ та компактна візуалізаціѐ даних; пошук прихованих змінних; 

генераціѐ нових ідей. Очевидно, що длѐ педагогічних досліджень ці 

напрѐми використаннѐ факторного аналізу також будуть актуальними. 

Окремо звернемо увагу на цілі факторного аналізу – окрім скороченнѐ 

кількості змінних, важливим длѐ дослідника залишаютьсѐ визначеннѐ типу 

взаюмозв’ѐзку між цими змінними (функціонального, корелѐційного тощо), 

а також непрѐме оціняваннѐ тих ознак, ѐкі не підлѐгаять 

безпосередньому вимірявання. 

Зауважимо, що факторний аналіз ѐк метод статистичного 

дослідженнѐ, містить такі основні етапи (Бурююва, 2007): 

1. Формуваннѐ цілей дослідженнѐ (дослідницької; прикладної). 

2. Вибір сукупності ознак та об’юктів. 

3. Побудова вихідної факторної структури. 

4. Внесеннѐ коректив до вихідної факторної структури в залежності 

від цілей дослідженнѐ. 

5. Виѐвленнѐ факторів другого порѐдку (більш загальні і змістовні 

категорії досліджуваного ѐвища). 

6. Інтерпретаціѐ та використаннѐ результатів. 

Про особливості підготовки даних длѐ проведеннѐ факторного 

аналізу акцентую увагу науковець В. Климчук (Климчук, 2006). 

На практиці проведеннѐ факторного аналізу ґрунтуютьсѐ на здiйсненнi 

класифікації об’юктів дослідженнѐ за допомогоя численних 

обчислявальних процедур. У результаті цього утворяятьсѐ «факторні 

групи» або типові групи дуже схожих між собоя об’юктів. На вiдмiну від 

інших методів, цей вид аналізу даю можливість класифікувати об’юкти за 

одніюя ознакоя. Громіздкі та досить складні розрахунки значно 

спрощуятьсѐ з використаннѐ спеціальних статистичних програм, таких ѐк 

SТАТІSТ1СА. На першому кроці процедури факторного аналізу визначаютьсѐ 

корелѐційна матрицѐ, де по кожному фактору визначаятьсѐ корелѐційні 

коефіціюнти між ними. Далі власні значеннѐ сортуятьсѐ в порѐдку 
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зменшеннѐ, длѐ чого відбираютьсѐ стільки типових груп, скільки ю власних 

значень змінних, більших за одиниця. На останньому кроці будуютьсѐ 

факторне навантаженнѐ з кожної типової групи, що виступаю коефіціюнтами 

корелѐції між даними змінними, прокладеними в основу групуваннѐ та 

вибраними факторами (Мельник, 2017).  

Дослідженнѐ чинників (факторів) навчаннѐ, тобто тих причин, ѐкі 

зумовляять перебіг і результати дидактичного процесу, було й залишаютьсѐ 

вирішальним завданнѐм педагогічної теорії. Продемонструюмо важливість 

використаннѐ факторного аналізу длѐ педагогічних досліджень виѐвленнѐ 

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фармацевтів на 

прикладі наукових доробок І. Бойчук (Бойчук, 2010). 

Длѐ визначеннѐ умов, ѐкі ю вирішальними в ѐкісній професійній 

підготовці фармацевта, на першому етапі дослідженнѐ було проведено 

опитуваннѐ викладачів фармацевтичного коледжу та фармацевтичних 

відділень, у тому числі заступників директорів, директорів коледжів, фахівців 

фармацевтичної галузі (усього 116 осіб). Заздалегідь було запропоновано 

48 чинників, ѐкі визначаять специфіку професійної підготовки й можуть 

активізувати потреби, зусиллѐ длѐ одержаннѐ ѐкісної професійної підготовки.  

Длѐ прогнозуваннѐ навчального процесу й наукового керуваннѐ ним 

важливим ю питаннѐ про іюрархія (співвідношеннѐ) факторів навчаннѐ, 

розв’ѐзуячи його, треба встановити, ѐкі з факторів навчаннѐ маять 

найбільший вплив і на ѐкі передусім треба звертати увагу.  

На другому етапі дослідженнѐ респонденти провели експертну 

оцінку відібраних чинників за дванадцѐтибальноя шкалоя. 

Длѐ обробки результатів проведеного анкетуваннѐ було використано 

пакет прикладних статистичних програм SТАТІSТІСА (Бурююва, 2007). 

Зауважимо також, що важливим у факторному аналізі ю рішеннѐ про 

кількість виділених факторів. У модулі програми SТАТІSТІСА автоматично 

вклячений критерій Кайзера. Він полѐгаю в тому, що відбираятьсѐ лише 

фактори, власні значеннѐ ѐких більше одиниці. Як бачимо, програма 

автоматично виділила 12 факторів (табл. 1). 

Таблицѐ 1 

Власні значення факторів 

№ Дисперсія 
% від загальної 

дисперсії 

Накопичена 

дисперсія 

Накопичений % від 

загальної дисперсії 

1 8,237185 17,16080 8,23718 17,16080 

2 5,530894 11,52270 13,76808 28,68350 

3 4,652696 9,69312 18,42077 38,37661 

4 2,937933 6,12069 21,35871 44,49731 

5 2,621886 5,46226 23,98059 49,95957 
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Дисперсії

Фактори

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Продовженнѐ Таблиці 1 
6 2,536113 5,28357 26,51671 55,24314 

7 2,100247 4,37551 28,61695 59,61865 

8 1,797446 3,74468 30,41440 63,36333 

9 1,786632 3,72215 32,20103 67,08548 

10 1,608026 3,35005 33,80906 70,43554 

11 1,214074 2,52932 35,02313 72,96486 

12 1,098247 2,28801 36,12138 75,25287 
 

Програма також даю можливість застосувати графічний критерій, 

уперше описаний Р. Б. Кеттелом. На графіку (рис. 1) в порѐдку спаданнѐ 

зображуять власні значеннѐ кожного виділеного фактору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Графік власних значень виділених факторів  
 

Р. Кеттел запропонував знайти таке місце на графіку, де зменшеннѐ 

власних значень зліва направо максимально сповільняютьсѐ. Відповідно 

до цього критерія варто залишити два фактори. 

Проведений факторний аналіз дав можливість виѐвити низку 

узагальнених факторів (залишимо 12). Інтерпретаціѐ факторів полѐгала у 

вивченні розподілу факторних навантажень (це коефіціюнти корелѐції 

кожної з аналізованих змінних із кожним з виділених факторів). 

Розглѐдалисѐ найбільш високі факторні навантаженнѐ – р= 0,48 з 

абсолятноя похибкоя а=0,01. Чим тісніший зв’ѐзок змінної з фактором, 

тим більшим ю факторне навантаженнѐ. Позитивний знак факторного 

навантаженнѐ вказую на прѐмий зв’ѐзок змінної з фактором, негативний – 

на обернений. Наведемо длѐ наочності таблиця факторних навантажень 

(табл. 2). З ціюї таблиці видно, що, по суті, маюмо 4 інтегрованих фактори та 

8 однойменних з педагогічними умовами.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

10 

Таблицѐ 2 

Факторні навантаженнѐ 

 

 

 Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0,02699 0,75383 0,00326 -0,1042 0,20482 -0,0677 0,02557 0,05445 0,00029 0,14577 0,29783 -0,0129 

2 -0,0174 0,72536 -0,1325 -0,0287 0,24284 0,11159 -0,0508 0,01348 0,24367 0,10286 0,04789 0,35635 

3 -0,2227 0,59822 -0,1411 -0,0158 -0,0381 -0,1409 -0,1873 -0,0182 -0,4225 0,22168 0,06025 0,12448 

4 -0,2479 0,48346 -0,0493 -0,0314 0,3333 0,26128 -0,0498 -0,1279 -0,3112 0,24153 0,16509 -0,1624 

5 0,13335 0,72852 -0,0273 -0,0502 0,06158 -0,0632 -0,2365 -0,2085 -0,152 -0,1001 -0,2918 -0,0362 

6 -0,0903 0,72108 -0,0726 0,00902 -0,108 0,09376 0,05926 0,06841 -0,0918 -0,2841 0,0055 0,18664 

7 -0,1006 0,62543 0,43067 -0,1128 -0,2095 0,00329 0,04213 0,03739 0,10446 -0,2842 -0,1561 -0,0221 

8 0,0761 0,75029 0,01116 0,00547 0,06946 0,00923 0,03397 -0,2293 0,07749 0,01496 0,31669 -0,1597 

9 -0,1156 0,71366 0,29643 0,13956 -0,2776 -0,0981 0,00782 0,05995 0,13225 -0,1212 -0,1466 -0,0524 

10 0,11897 0,68556 0,07996 -0,0838 -0,0341 -0,1369 0,17006 0,05358 -0,0028 0,05185 -0,2559 -0,2686 

11 0,06748 0,11706 0,01472 -0,0152 0,00194 -0,8277 -0,1308 0,00227 0,06296 -0,1504 0,05142 0,16228 

12 0,21001 0,15431 0,33536 -0,3777 0,45634 0,01371 0,13843 0,1733 0,15146 -0,119 0,00557 0,26419 

13 0,07607 0,05014 0,12622 -0,2722 0,16114 0,05845 0,09721 0,4125 -0,684 -0,1264 -0,0825 0,16091 

14 -0,1735 0,02703 0,02431 0,06181 0,79102 0,06672 -0,0415 -0,0507 -0,2052 -0,1214 0,1075 0,01773 

15 0,05259 0,07449 0,20125 -0,1923 0,43355 0,50719 -0,0057 0,04141 -0,0372 -0,4671 -0,1288 0,02888 

16 -0,121 0,01184 0,1367 -0,0768 0,15627 -0,1246 0,00451 -0,0454 0,04595 -0,7519 0,36036 -0,1404 

17 -0,0347 0,20579 0,62881 -0,1677 -0,2118 0,28136 0,11237 0,11225 0,06337 -0,2623 0,08728 -0,1505 

18 0,06082 0,02938 0,19096 0,01482 0,02656 -0,0512 0,11942 -0,0329 -0,0409 -0,1695 0,87375 0,07885 

19 0,03033 0,14106 0,44019 0,25248 -0,0402 0,44903 0,09698 0,15113 0,1981 -0,3471 0,23901 -0,133 

20 -0,2745 -0,1048 0,76713 -0,0414 0,07541 -0,0288 0,21117 0,08091 -0,039 0,02211 0,13267 -0,0102 

21 -0,0336 0,0938 0,60776 -0,1372 0,33595 -0,1738 -0,1152 0,05599 0,01178 -0,1283 0,18197 0,3651 

22 0,05309 -0,0572 0,05139 0,17875 -0,0672 -0,1197 0,50025 0,502 0,23909 -0,2216 0,02391 0,01412 
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23 0,12574 -0,0311 0,09186 -0,0345 0,12534 0,04113 0,06243 0,81653 -0,0074 0,00107 -0,0294 0,17771 

24 0,02726 -0,0171 0,12345 -0,0481 0,01601 -0,0875 0,38035 0,69487 -0,1902 0,0307 -0,1736 0,02796 

25 -0,065 -0,0158 -0,1103 0,42649 0,525 -0,0872 0,39 0,19551 0,08596 0,01544 -0,2947 0,07928 

26 0,01308 -0,1082 -0,3042 -0,0828 0,25807 0,44055 0,45269 0,41237 0,05758 -0,1165 -0,1348 0,10022 

27 0,23068 -0,0409 -0,0356 0,14902 0,26234 -0,1476 0,64054 -0,0272 -0,0224 -0,2862 0,14417 0,33037 

28 0,09677 0,13017 0,22204 -0,2879 0,03067 0,1865 0,75624 0,08867 0,13758 0,18231 -0,011 0,00193 

29 -0,0274 -0,1173 -0,0508 0,19474 -0,0434 -0,1148 0,68372 0,02075 -0,16 0,00283 0,43676 0,25416 

30 0,09362 0,0205 0,00991 0,13014 -0,12 0,36324 0,73733 0,06267 -0,1426 -0,1338 -0,0803 0,22824 

31 0,13166 -0,1006 0,45612 0,00365 0,00379 0,0326 0,64942 -0,0219 0,093 0,22031 0,14106 0,21257 

32 0,18666 -0,0789 0,16883 -0,053 0,02812 -0,1042 0,31678 0,0325 0,00874 0,02347 0,07669 0,79668 

33 0,43807 0,09132 0,10589 0,063 -0,1022 0,08731 0,22386 0,22891 -0,259 -0,0509 -0,0039 0,58783 

34 0,35448 0,14398 -0,1857 0,27536 0,18637 -0,152 0,27532 0,0898 0,00142 -0,0317 -0,0222 0,61188 

35 0,32999 -0,0252 -0,1293 0,21862 0,04239 -0,033 0,16374 0,11952 0,04297 0,32301 0,0533 0,66386 

36 0,72613 -0,1355 0,0156 0,10512 0,03558 -0,0753 0,12563 0,13313 0,04972 0,04512 -0,0817 0,34052 

37 0,64826 -0,0514 0,1179 0,15855 -0,0913 -0,0393 0,00927 0,17124 -0,081 0,34424 0,08955 0,35512 

38 0,73192 0,11361 -0,1451 0,05338 -0,0935 0,12323 0,2262 0,05942 0,019 0,01501 -0,0712 0,27108 

39 0,70789 0,00018 -0,0308 0,30451 0,01843 -0,0905 0,15924 0,00242 0,05899 0,12072 0,06336 0,23506 

40 0,03616 -0,1607 -0,1874 0,02629 0,08381 0,01833 -0,0328 -0,1504 -0,7069 0,13704 0,15449 -0,1192 

41 0,80645 -0,1101 -0,1319 0,25699 -0,0794 0,12236 -0,0045 -0,0381 0,00947 -0,0987 0,03309 -0,0366 

42 0,66506 0,10372 -0,0866 0,37524 0,01907 -0,1844 -0,127 0,05149 -0,1377 -0,0304 0,09791 -0,036 

43 0,3995 0,03949 -0,0247 0,79834 -0,0255 -0,2027 0,03727 -0,0357 -0,044 -0,1345 0,07058 -0,0462 

44 0,20239 -0,0848 -0,0871 0,77123 0,07977 0,04198 0,08279 -0,0605 0,03568 0,03635 0,08469 -0,0582 

45 0,07952 -0,1023 0,00228 -0,0453 -0,2362 0,12605 -0,3185 0,68403 0,02052 0,13037 0,17819 -0,013 

46 0,19677 -0,133 -0,0123 0,66894 -0,0534 0,30735 -0,075 0,01972 0,1055 0,19651 -0,2179 0,31363 

47 0,3412 -0,0248 -0,0941 0,66528 -0,0001 0,00369 0,05807 0,02522 0,17557 0,22015 0,03809 0,30475 

48 0,18494 0,01633 0,17464 0,50778 0,10871 0,32967 0,00184 -0,2464 0,09787 -0,025 -0,0092 0,18466 
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Важливим етапом проведеного факторного аналізу ю виѐвленнѐ 

факторів другого порѐдку, інтерпретаціѐ отриманих результатів та їх 

прикладне використаннѐ. Проаналізуюмо отримані дані. 

Загальна інформативність 12 виділених факторів становить 75,5 %. Це 

непогані дані. Опишемо кожний фактор. 

Інформативність першого фактора – 17,2 %, маю всі позитивні 

достовірно значущі навантаженнѐ. До нього увійшли такі змінні: сімейні 

традиції (0,726); потреба в одержанні вищої освіти (0,731); усвідомленнѐ 

соціальної значущості майбутньої професії (0,708); престиж закладу освіти 

(0,806). Виділений фактор назвемо фактором мотивації навчальної 

діѐльності. Зміст даного фактору визначаютьсѐ позитивним наповненнѐм 

щодо обраної професії, вибору конкретного освітнього закладу. 

Другий фактор маю інформативність 11,5 %. Він містить такі ознаки: 

особливості організації навчального процесу (0,754); система оціняваннѐ 

(0,725); періодичність та форми контроля (0,483); функціонуваннѐ 

трисуб’юктної взаюмодії «коледж-студент-роботодавець» (0,728); розробка 

та впровадженнѐ галузевого стандарту вищої освіти (0,625); наближеннѐ 

структури навчального процесу до структури професійної діѐльності 

(0,750). Оскільки в другий фактор увійшли характеристики, ѐкі описуять 

систему організації навчального процесу, то ми назвемо ця групу 

фактором особливостей організації навчального процесу. Даний фактор 

ю досить насиченим. Показники в основному однорідні, містѐть ѐк 

організаційні заходи співпраці з роботодавцѐми, іншими закладами освіти, 

так і дидактичні умови безпосередньо з організації освітнього процесу. 

Третій фактор з інформативністя 9,7 %. Містить змінну відповідного 

матеріально-технічного забезпеченнѐ (0,767). Досвід показую, що 

обладнаннѐ лабораторій, кабінетів, необхідних приміщень, технічні засоби 

навчаннѐ забезпечуять доступність та ѐкість набуттѐ професійних умінь, 

що особливо важливо при оволодінні фахом фармацевта. 

Інформативність четвертого фактора 6,1 %. Маюмо такі змінні: 

кадровий потенціал закладу освіти (0,798) та система методичної 

допомоги викладачам (0,771). Ця групу чинників можна назвати кадрове 

забезпеченнѐ освітнього процесу. Дослідженнѐ показало, що кадровий 

склад викладачів, ѐкий характеризуютьсѐ відповідним рівнем 

кваліфікаційної категорії, відповідно й досвідом педагогічної діѐльності, 

віком викладачів та наступністя поколінь, система методичної допомоги 

викладачам, особливо тим, хто не маю педагогічної освіти ю одним з 

вирішальних умов професійної підготовки фахівцѐ. 
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П’ѐтий фактор з інформативністя 5,5 % містить таку ознаку, ѐк 

удосконалене навчально-методичне забезпеченнѐ освітнього процесу 

(0,791). Дослідженнѐ показало, що забезпеченнѐ навчальноя літературоя 

навчального процесу підготовки фармацевта ю досить проблемним, 

оскільки видаютьсѐ мало підручників та посібників з фахових дисциплін. 

Чітка система розробки навчально-методичних комплексів забезпеченнѐ 

кожної дисципліни, стимуляваннѐ видавничої діѐльності викладачів 

значно можуть підвищити ефективність процесу навчаннѐ. 

До шостого фактора з інформативністя 5,3 % увійшла ознака, ѐка 

йому протиставлѐютьсѐ, а саме психологічна готовність до обраної 

професії (-0,137). Це протиставленнѐ можна поѐснити тим, що студент 

може гарно вчитисѐ, тому й підтримую відповідну ѐкість, а про його 

готовність працявати за обраним фахом можна дізнатись через 

проведеннѐ фахового тестуваннѐ, професіограм тощо. 

Сьомий фактор із інформативністя 4,4 % містить такі змінні: 

наближеннѐ структури навчального процесу до структури професійної 

діѐльності (0,034) та психологічна готовність до обраної професії (0,17). 

Виділений фактор назвемо фактором створеннѐ професійного 

середовища. Дослідженнѐ показало, що длѐ більшості студентів створеннѐ 

атмосфери аптеки в лабораторіѐх під час проведеннѐ занѐть, пред’ѐвленнѐ 

вимог на навчальних занѐттѐх, система контроля за роботоя студента на 

занѐтті, ѐкі співпадаять з вимогами до роботи фармацевта в аптеці, 

впливаять на формуваннѐ ѐк необхідних знань, умінь та навичок, так і на 

психологічну сформованість їх ѐк фахівцѐ. 

Восьмий фактор біполѐрний, його інформативність 3,7 %. Містить 

змінну ціннісного ставленнѐ до професіоналізму (0,816). Чітка система 

відбору та атестації кадрів при прийомі на роботу, можливість 

самовдосконаляватисѐ сприѐю професійному зростання фахівців. 

Дев’ѐтий фактор з інформативністя 3,7 % містить ознаку, ѐка йому 

протиставлѐютьсѐ, а саме система моніторингу фахової підготовки 

випускників коледжу (-0,707). Це протиставленнѐ можна поѐснити тим, що 

в процесі проведеннѐ конкурсів фахової майстерності, моніторингових 

досліджень успішності з фахових дисциплін, результати не завжди носѐть 

об’юктивний характер, адже в умовах коледжу майбутній фахівець не 

завжди може  проѐвити  самостійно свої набуті професійні ѐкості. 

Десѐтий фактор з інформативністя 3,4 % також містить ознаку, ѐка 

йому протиставлѐютьсѐ, а саме ціннісні оріюнтації колективу (-0,467). Це 

поѐсняютьсѐ тим, що під час навчаннѐ власні інтереси студента можуть 
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бути змінені, або адміністраціюя, куратором завдѐки вклячення в певну 

діѐльність, або завдѐки впливу студентського колективу. 

Одинадцѐтий фактор із інформативністя 2,5 % ю однойменним з 

педагогічноя умовоя суб’юкт-суб’юктна взаюмодіѐ «викладач-студент» 

(0,874). Результативна взаюмодіѐ викладача і студента, їх взаюморозуміннѐ, 

взаюмосприйнѐттѐ можуть відігравати вирішальну роль в оволодінні 

певноя дисципліноя, психологічному та практичному формуванні фахівцѐ. 

Дванадцѐтий фактор з інформативністя 2,5 % містить 

індивідуалізаціѐ та диференціаціѐ навчаннѐ (0,797). Досвід показую, що 

застосуваннѐ саме такого підходу у процесі формуваннѐ практичних умінь 

та навичок майбутніх фармацевтів ю можливим у зв’ѐзку з особливостѐми 

організації навчального процесу (практичні занѐттѐ чотиригодинні та 

кількість студентів у групі 5-7 осіб) та даю можливість враховувати 

індивідуальні особливості кожного студента ѐк у процесі навчаннѐ, так і під 

час оціняваннѐ та, відповідно, сприѐю ефективності навчаннѐ. 

Остаточно маюмо дванадцѐть факторів, з ѐких перший, другий, 

четвертий та сьомий маять складну структуру. 

Таким чином, завдѐки факторному аналізу було виѐвлено, що ѐкісна 

професійна підготовка майбутніх фармацевтів визначаютьсѐ низкоя 

факторів, ѐкі ми умовно поділили на дванадцѐть груп: мотивації 

навчальної діѐльності, організації навчального процесу, матеріально-

технічного забезпеченнѐ, кадрового забезпеченнѐ освітнього процесу, 

навчально-методичного забезпеченнѐ, психологічної готовності до обраної 

професії, створеннѐ професійного середовища, ціннісного ставленнѐ до 

професіоналізму, соціального походженнѐ, ціннісних оріюнтацій колективу, 

суб’юкт-суб’юктної взаюмодії «викладач-студент», індивідуалізації та 

диференціації навчаннѐ (Бойчук, 2010).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведене 

дослідженнѐ та інтерпретаціѐ отриманих результатів ѐскраво демонструю 

значущість та ефективність застосуваннѐ факторного аналізу длѐ 

статистичної обробки даних педагогічних досліджень, зокрема виѐвленнѐ 

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фармацевтів. Відомо, 

що в свій час у філософських поглѐдах неопозитивістів математику вважали 

«мовоя науки», адже завдѐки математичним методам результатам 

дослідженнѐ властиві об’юктивність, точність, структурованість, валідність. 

Очевидно, що горизонти наших досліджень маять продовженнѐ в 

подальшому аналізі та використанні інших математичних методів длѐ 
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доведеннѐ ефективності побудованих моделей підготовки фахівців з 

високим та достатнім рівнем сформованості професійної компетентності. 
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РЕЗЮМЕ 
Бойчук Ирина, Болух Вера, Мельник Оксана. Статистическаѐ обработка данных 

педагогических исследований методом факторного анализа и интерпретациѐ 
полученных результатов. 

В статье обоснована сущность и прикладное значение в педагогических 
исследованиѐх многомерного метода обработки статистических данных – 
факторного анализа. Изложена короткаѐ историческаѐ справка о внедрении этого 
метода в гуманитарные науки, в том числе педагогику; классификация по уровнѐм; 
толкование метода математическими категориѐми; основные этапы и 
особенности его проведениѐ. Детально описан пример использованиѐ факторного 
анализа длѐ выѐвлениѐ педагогических условий профессиональной подготовки 
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будущих фармацевтов. Доказана эффективность использованиѐ факторного 
анализа длѐ определениѐ педагогических условий профессионального становлениѐ 
будущих фармацевтов. Перспективы наших исследований заклячаятсѐ в 
дальнейшем анализе и использовании других математических методов длѐ 
доказательства эффективности при построении педагогических моделей. 

Ключевые слова: математическо-статистические методы, факторный 
анализ, педагогические исследованиѐ, условиѐ профессиональной подготовки 
будущих фармацевтов.  

SUMMARY 
Boychuk Iryna, Bolukh Vira, Melnyk Oksana. Statistical Processing of Pedagogical 

Research Data by a Method of the Factor Analysis and Interpretation of the Received 
Results. 

The essence and applied value in pedagogical research of a multidimensional method 
of statistical data processing – factor analysis is substantiated in the article. The method is 
regarded as a set of methods for identifying hypothetical factors, the purpose of which is to 
explain the correlation matrix of quantitative variables that are obtained experimentally. A 
brief historical background on the introduction of this method in the humanities, in 
particular, pedagogy, and classification by levels are given, as well as the mathematical 
essence of factor analysis, main stages and features of its holding are considered. 

The main objectives of factor analysis such as reduction in the number of variables, 
determination of the type of relationship between these variables (functional, correlation, 
etc.), as well as indirect evaluation of those features that are not subject to direct 
measurement are outlined. 

Emphasis is placed on the need to apply the method during pedagogical research at 
the following stages: 1) formation of research goals; 2) the choice of a set of features and 
objects; 3) construction of the initial factor structure; 4) making adjustments to the original 
factor structure depending on the objectives of the study; 5) identification of second-order 
factors (more general and meaningful categories of the studied phenomenon); 6) 
interpretation and use of results. 

An example of the application of factor analysis at certain stages to identify the 
pedagogical conditions of professional training of future pharmacists is described in detail. 
The graphic criterion of detection of such conditions is illustrated. According to the results of 
the study, the most important conditions of professional training of future pharmacists are 
identified: motivation of educational activity, organization of educational process, material 
and technical support, staffing of educational process, educational and methodological 
support, psychological readiness for the chosen profession, creation of professional 
environment, value-based attitude to professionalism, social origin, value-based orientations 
of the teaching staff, subject-subject interaction “teacher-student”, individualization and 
differentiation of education. 

Key words: mathematical and statistical methods, factor analysis, pedagogical 
research, conditions of professional training of future pharmacists. 
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ECOLOGICAL AND NATURALISTIC DEVELOPMENT WORK IN SUMY 

EXTRACURRICULAR INSTITUTIONS SINCE UKRAINIAN INDEPENDENCE (ON THE 

EXAMPLE OF SUMY CITY CENTER OF YOUTH ECOLOGICAL AND NATURALISTIC 

CREATIVITY) 
 

The article is devoted to the ecological and naturalistic work development in 
extracurricular education institutions in Sumy. It is established that the ecological and 
naturalistic work development in the institution has come a long way of development and 
reform – from the young naturalists’ station to a comprehensive institution. In the 
extracurricular education development during the times of Ukrainian’s independence there 
are two main stages of development, each of which is characterized by its own content and 
organizational principles of ecological and naturalistic work. 

Key words: ecological and naturalistic work, extracurricular education institution, 
student youth, Sumy. 

 

Introduction. In the conditions of national educational system and 

educational activity democratization development the efforts coordination of 

authorities, local governments, scientific, cultural institutions, industrial 

enterprises, public organizations and families on further formation and 

development of extracurricular education institutions of all types and forms of 

ownership are of great importance nowadays. Extracurricular education 

institutions have always played an important role in the student youth 

educational system and have greatly contributed to their values, moral and 

professional orientations formation. Institutions of ecological and naturalistic 

direction have occupied a special place among these institutions. 

Analysis of relevant research. A number of dissertations are devoted to 

the problem of formation and development of extracurricular education in 

Ukraine, which explain the activity periods of extracurricular education 

institutions. In particular, the developments, the process essence of modern 

educational activity of general secondary and extracurricular education 

institutions were studied in the works of E. Barbin, P. Georgiev, V. Kuzya and 

I. Mitin. The researches of V. Bereka, N. Zaveryko, O. Iogolevych, S. Orlov, 

N. Ponomarchuk, G. Pustovit, V. Redinoi, T. Sushchenko and V. Verbytsky. 

However, the historical and pedagogical literature study and results analysis 

of the above research allowed us to find out that the problem of the extracurri-

cular environmental and natural science education development in Sumy region 

was not previously the special study subject. All above necessitated the 
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peculiarities analysis of the extracurricular education institutions development, 

the dependence of their work content on different conditions, the identification of 

the real state of educational activities led to the choice of the research topic. 

Objective analysis of the formation and development of extracurricular 

education institutions of ecological and naturalistic direction, theoretical 

generalization of valuable experience, its creative use taking into account the 

state’s requirements and capabilities allow to qualitatively update and improve 

the educational work of extracurricular education institutions. The use of 

natural profile circles, effective methods and forms of interaction with students 

creates favorable conditions for their abilities and talents development. 

Therefore, the study of theoretical, semantic and organizational principles of 

ecological and naturalistic work in extracurricular education institutions in 

historical retrospect is currently relevant. 

The research aim is to study the theoretical, substantive and organizational 

principles of ecological and naturalistic work of Sumy extracurricular education 

institutions development on the example of Sumy center of student youth’s 

ecological and naturalistic creativity since independence of Ukraine. 

Research methods: search and bibliographic method of identifying 

archival and bibliographic publications; classification and systematization of 

literary sources related to the activities of extracurricular education institutions 

of ecological and naturalistic direction; historical and pedagogical, comparative 

and statistical analysis of facts and phenomena; documentation study 

(curricula, programs, manuals) in order to identify the didactic system features 

of the extracurricular environmental and naturalistic work. 

Results. There are two main stages in the development of ecological and 

naturalistic work in the Sumy center of student youth’s ecological and naturalistic 

creativity during the times of independence of Ukraine: I – from 1991 to 2006 

(functioning of the Sumy station of young naturalists (hereinafter – SYUN)), 2006 

to the present (reorganization of SSYUN and creation of the Sumy center of 

student youth’s ecological and naturalistic creativity (further – CENTUM)). 

Since the 90’s of the XX century, in the conditions of the independent young 

state, market relations formation, in the ideological and educational crisis period 

which has arisen as a result of the termination of work of the pioneer and Komso-

mol organizations, the role and value of extracurricular education in the younger 

generation life decreases and seizures of these education institutions formation 

(Krasniakov, 2014, p. 18). During this difficult time, SSYUN managed not only to 

remain in the list of extracurricular education institutions of the city, but also to 

preserve the material and technical base and structural institution organization. 
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Moreover, SSYUN, as an institution of extracurricular education of 

ecological and naturalistic direction, provides children and youth, aged 6 to 18, 

with additional education aimed at acquiring knowledge, skills and interests, 

provides for the individual’s need for creative self-realization, prepares 

students for active professional and public activity, creates conditions for social 

protection and organization of meaningful leisure, in accordance with the 

abilities, pupils’ talents and health. 

Legal, socio-economic, organizational and educational principles of 

extracurricular education of this period were determined by the Law of Ukraine 

“On Education” (Law of Ukraine…, 1991) and the State National Program 

“Education” (“Ukraine of the XXI Century”). The institution is gradually 

switching to the Ukrainian instruction language. 

At this period beginning, much attention is paid to the modernization of 

the institution structure, strengthening the material, technical and 

methodological base, 5 departments are created: organizational and mass 

work, methodological work, biological, ecological, agricultural. The number of 

clubs gradually increases to 120. At the period end, more than 2,000 students 

have studied there. A network of specialized creative student associations 

(hereinafter – CSA) has been developed. The naturalistic researches school 

“Future biologist”, club of aquaristics “Neon” have been opened, the ecological 

expedition movement has begun. An important structural unit has been 

created in the network of the institution clubs – student forestry “Sprout”, 

which combined theoretical and practical activities components with children 

and career guidance work. Significant work has been done to create collections 

of ornamental animals, houseplants, and open-ground plants. Selection work of 

farm birds and animals has been carried out. 

At the end of the 1990s, a new department has been created in the 

structure of the institution to carry out ecological and naturalistic work in the 

SSYUN. Thus, there were 6 departments that provided the educational process 

in the institution reaches. 

Among the forms of ecological and naturalistic work in SSYUN of this stage 

it is necessary to note: individual (work with various information sources, 

preparation of reports, abstracts, presentations, messages), group (SCSA – 

sections, clubs, circles, ecological and naturalistic schools, student forestry), mass 

mobile (hikes, expeditions, travels, excursions) and mass stationary (actions, relay 

races, conferences, competitions, work of agitation brigades, tournaments, etc.). 

Special attention in the content of extracurricular education has been 

paid to excursions and expeditions. Their main purpose was to survey the 
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ecological condition of coastal strips and water protection zones of small and 

large rivers of Sumy region, nature reserves forests, to identify places of plant 

growth and habitats of animals of different conservation status, especially 

those listed in the Red Book of Ukraine. 

The main organizational forms of ecological and naturalistic work in this 

period were circles. Their network was expanding, new non-traditional forms of 

work have been introduced, such as: the folk crafts laboratory, the club 

“Defenders of the Green Treasury”, the Museum of Bread, the Museum of 

Ethnology, the training and livestock farm. The number of clubs has been 

grown to 128. The pupils’ network of specialized associations has been grown 

to 20. Pupils took part in actions, operations, competitions, considerable 

attention was paid to research work. The zootechnics and food technologies 

laboratory were created together with higher education institutions. 

It should be noted that most groups at that time worked only on 

educational programs recommended by the Ministry of Education of the USSR 

(Programs for…, 1983) and the Ministry of Education of the USSR (Programs of 

circles…, 1991), and later the Ministry of Education of Ukraine (Programs of 

circles…, 1992). And only in 1993 author’s programs, mainly in the field of 

nature protection, have been developed and successfully tested. The common 

feature of these programs was the environmental approach, focusing on the 

formation of environmental culture and thinking. Considerable attention was 

paid to the correct views development on the relationship between man and 

nature, the protection and enrichment of flora and fauna, participation in mass 

conservation activities. The group work used knowledge of biology, ecology 

and agriculture obtained in secondary school, as well as interdisciplinary links. 

The adoption of the Law of Ukraine “On General Secondary Education” 

(Law of Ukraine…, 1999) and, in particular, the Law of Ukraine “On 

Extracurricular Education” (Law of Ukraine…, 2000) provided an impetus to the 

development of organizational and program support in the early 2000s, 

functioning of extracurricular education institutions, formed directions of 

purposeful work on ensuring its quality. 

During this period, the institution took into account the following priority 

areas: environmental; experimental; rehabilitation and health; career guidance. 

Ecological-naturalistic and research activities have been organized by the 

institution through clubs, sections and technical and interest organizations, 

practical work in the greenhouse, on educational and research land plots, using its 

own material base, as well as the base of the town education institutions. In 2006, 

the number of clubs increased by 15 % compared to 1997 (Report 1998, 1998). 
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The floriculture department included the section “Sprout” (circles 

“Floriculture”, “Botanists-florists”), “Green hedgehog” (circle “Cactus”) and 

“People’s treasury” (circles “Folk craftsmen”, “Ethnology”, “Plants – symbols of 

Ukraine”). The biological department included the naturalistic research school 

“Future Biologist” (groups: “Advanced study of biology” for middle school age, 

“Lovers of ornamental animals”, “Young zoologists”, “Naturalistic alphabet”, 

“Ornithology”) and the aquarium club “Neon” (circles: “Young aquarists”; 

“Beginner aquarist”). The agricultural department included the school “Young 

Master” (groups: “Pet Lovers”, “Young Animal Artists”, “Rabbit Breeding”, “Young 

Naturalist”, “Advanced Study of Biology” for senior school age). The ecological and 

local lore department included the student forestry “Sprout” (circles: “Student 

forestry”, “Young friends of nature”) and the club “Defenders of the green 

treasury” (circles: “Young inspectors of nature protection”, “Green patrols”, 

“Young local historians”, “Ecological agitation brigade”, “Valeology”, 

“Photonaturalists”). As can be seen from the list, among the circles and CSA of 

ecological and naturalistic direction at this time the number of artistic and 

aesthetic circles has begun to grow. 

In accordance with the time requirements, social order, children’s and 

adolescents’ interests in extracurricular education the new educational programs 

of CSA on the basis of programs, recommended by the National Ecological and 

Naturalistic Center for Youth of the Ministry of Education and Science of Ukraine 

(Curricula…, 2013) has been improved and developed. Thus, during this time a 

number of educational programs have been improved and brought up to the state 

standard requirements, which provided for the study of theoretical issues in 

biology, floriculture, dendrology, as well as mastery of relevant practical skills. 

Work continues on the implementation of the scientific and methodological 

problem of the institution “Formation of national self-consciousness of students 

and student youth by means of ecological and naturalistic education”. In this 

regard, in 2002 a new unit has appeared in the institution structure – the 

decorative and applied arts department, the purpose of which is educating a 

nationally conscious person through the folk art study, application of masters and 

craftsmen, children’s mastery of certain skills and abilities. 

The main work form in this period have been also circles. The institution 

has organized the work of two, and later three levels. The first (initial) level has 

included circles: “Naturalistic alphabet”, “Natural science for preschoolers”, 

“Young naturalist”. These creative associations have been generally developed. 

They helped identifying the children’s creative abilities. All other SSYUN circles 

belonged to the II (basic) level. They developed a lasting interest in creative 
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activities, expanded and deepened professional interests, skills and abilities in 

children and adolescents. Level III (higher) – has been a circle, CSA in the young 

talents’ interests to meet the needs of pre-vocational training. These include 

CSA “Erudite” and the Center for pre-university training of schoolchildren, 

which unites the groups “General Biology with the basics of research”, 

“Advanced study of biology”. Circles “Naturalistic Alphabet” has been a 

structural unit of the naturalistic research school “Future Biologist”. 

During this period, there have been groups of the following profiles in 

SSYUN: floriculture, cactus growing, in-depth study of biology (for middle and high 

school students), lovers of decorative and domestic animals, naturalistic alphabet, 

science for preschoolers, ornithology, young zoologists, young aquarists, young 

aquarists, pet lovers, geneticists-breeders, rabbit breeding, young naturalist, 

student forestry, young friends of nature, ecological agitation brigade, young ins-

pectors of nature protection, green patrols, young local historians and valeology. 

It should be noted that in 2004 new profiles of clubs were launched in 

accordance with the social order – the institution has a school of early child 

development “Crane” (for preschoolers), which aim was creating favorable 

conditions for each child’s personal development and creative self-realization. 

The second development stage of ecological and naturalistic work in the 

institution began in 2006. The decision of the session of the Sumy Council of the 

fifth convocation of September 27, 2006 № 179-MR changed the name of SSYUN 

to Centrum and approved the Charter of the institution in a new edition. Such 

changes were caused by the need to bring the constituent documents of SSYUN to 

the modern requirements of the legal framework of extracurricular education. 

The charter, which the institution had been working on so far, was 

approved in 1993 before the adoption of the Law of Ukraine “On Extracurricular 

Education”, Regulations on extracurricular education institutions, Regulations on 

the center, building, club of ecological and naturalistic creativity. With the change 

of the name of SSYUN to CENTUM, the priority direction of activity had been 

changed from naturalistic to ecological-naturalistic, from the profile institution it 

became complex. New directions and forms of ecological and local lore, 

ethnographic, valeological, nature protection, research work were created. 

The main divisions where ecological and naturalistic training and 

education had been carried out in the CENTUM structure were departments: 

information-methodological, organizational-educational, ecological-local lore, 

floriculture, biological, agricultural, decorative-applied arts. 

Compared to previous years, the positive changes in the work of CSA 

were evidenced by the intensification of search creativity of club leaders who 
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had abandoned stereotypes of thinking, outdated methods and techniques of 

educational work. Evidence of the latter was almost 100 % use of author’s 

educational programs. 

In addition, most group leaders actively use various forms of work aimed at 

enhancing mental activity for the students’ key competences formation provided 

by the programs, namely: group work (classes in clubs, sections); pupils’ 

independent activity (experimental work, labor activity), participation in All-

Ukrainian competitions, sections, exhibitions; seminars, conferences, etc. It should 

be noted that the number of mass mobile forms of organization of ecological and 

naturalistic work (hikes, expeditions, excursions) had been decreasing. 

The lack of practical environmental activities in the institution was compen-

sated by creation of a nature reserve fund on its territory – a botanical garden of 

local significance on the territory of which there was an arboretum, a rockery, a 

nursery of ornamental trees and shrubs, an orchard farm, modern greenhouse. 

The collection of the botanical garden included about 3,000 species, including 

plants listed in the Red Book of Ukraine, rare, relict, tropical and subtropical. 

CENTUM has been conducting educational, organizational-methodical 

and organizational-mass work in the main activity areas: biological, ecological-

environmental, local lore, decorative-applied, artistic-aesthetic, research-

experimental, career guidance. 

In 2016, CENTUM received the status of an experimental extracurricular 

education institution of the All-Ukrainian level. Research and experimental 

work has started on the topic “Formation of pupils’ life competence in 

extracurricular education institution – School of Health Promotion”. In 

connection with implementation in the institution of the new pedagogical 

problem in addition to its work areas, valeological, rehabilitation and 

psychological and methodological continued developing. 

It should be noted that the second stage is characterized by an increase 

in circles of artistic and aesthetic, humanitarian and health, along with circles of 

ecological and naturalistic direction. Thus, compared to 1998, the number of 

circles of ecological and naturalistic direction in 2007 decreased by 20 %, in 

2014 – by 44 %, and in 2020 – by 69 % (Sumy Report, 2014). 

Ecological and naturalistic work at the second stage was organized by the 

institution through clubs, sections, CSA, practical work in the greenhouse, on 

educational and research land plots, etc. Currently, circles remain the main 

form of work of creative student associations. Each department has an 

extensive network of various clubs, the number of which has increased to 190. 

The number of pupils in the institution has been increased from 2006 to 2020 
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by 26% (2995 people) in this regard CENTUM has been included in the List of 

largest extracurricular education institutions of state and municipal form 

owned by the system of the Ministry of Education and Science, Youth and 

Sports of Ukraine (Communal Report, 2020). 

At the same time, despite the increase in the number of pupils of the 

institution in the second stage, there has been a decrease in their filling with 

circles of ecological and naturalistic orientation. Thus, in 2007 the number of 

clubs decreased by 19.8 %, in 2014 – by 32 %, in 2020 – by 68 %. In addition, 

the pupils age composition has been changing – the number of pupils of 

preschool and primary school age in 2020 has been increased by 34.6 % and 4 

% compared to 2007 (Report on…, 2007). The contingent of middle and high 

school students has been decreasing by 36.4 % and 3 %. 

The experience of extracurricular education institutions of Sumy region 

confirms the reality of natural education forming models in the modern 

educational space (Tykhenko, 2009, p. 25). However, due to the reorientation of 

educational work areas, there has been a decrease in the biologization of the 

educational space of education institutions. We agree with the opinion that 

ecological and naturalistic work in extracurricular education institutions should 

achieve the general goal – student youth’s ecological, natural-scientific worldview 

formation, providing pupils with deep knowledge about environment, formation 

and development of practical competence on agricultural objects, research 

activity, individual’s ecological culture, to gain environmental experience and 

solve environmental problems (Verbytsky, 2004, p. 18). 

Conclusions and prospects for further research. The ecological and 

naturalistic work development in the CENTUM during the independence of 

Ukraine has come a long reform way – from SSYUN to a comprehensive 

institution. For the first stage, the priority in the institution work were biological, 

ecological and agricultural directions. At present, the circles of ecological and 

naturalistic direction have made up 100 % of their total number. The aim of their 

work lies in forming cognitive and, especially, practical competence in natural 

sciences, such as biology, ecology and agriculture. Among the forms of ecological 

and naturalistic work mass mobile – excursions, expeditions and stationary – 

actions, agitation brigades work, tournaments occupied a special place at that 

time. Their purpose was ecological propaganda, survey of the ecological condition 

of territories and its monitoring. However, in the 1990s and early 2000s, the 

number of arts, aesthetic and humanitarian circles had gradually increased. 

A positive evidence of the comprehensive extracurricular education 

institution creation has been the methodological base improvement and 
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diversification of educational work forms, evidence of the latter has been the 

increase in the number of pupils. At the same time, it is necessary to note the 

negative tendency to decrease the number of clubs of natural profile due to the 

increase of artistic, aesthetic, humanitarian and other profiles clubs, which have 

currently made up 69 % (68 % of pupils). In addition, their age composition has 

changed significantly – the contingent of the primary level in the institution 

structure (school of early child development) has increased. At the same time, the 

number of basic level clubs has been developed in which the students’ stable 

interests in natural sciences, the needs for vocational guidance have been met, 

additional education has been obtained, as well as higher level clubs where 

specialized education and pre-university training has been providing. 

The reason for such negative situation, when the number of middle 

school students decreased every year despite the introduction of modern 

pedagogical techniques and methods, in our opinion, the lack of motivational 

component in pupils of this age group, as well as the spread of other widely 

available forms of additional and non-formal education. 

Obtaining a reasonable answer to these complex questions, in order to 

solve this pedagogical problem, further research is needed on the conditions, 

software and organization forms of ecological and naturalistic work in other 

extracurricular education institutions of ecological and naturalistic direction in 

Sumy, northeastern part of Ukraine. 
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РЕЗЮМЕ 
Вертель Владислав. Развитие эколого-натуралистической работы в учреждениѐх 

внешкольного образованиѐ в г. Сумы во времена независимости Украины (на примере 
Сумского городского центра эколого-натуралистического творчества учащейсѐ молодежи). 

Статьѐ посвѐщена развития эколого-натуралистической работы в 
учреждениѐх внешкольного образованиѐ г. Сумы. На примере Сумского городского 
центра эколого-натуралистического творчества учащейсѐ молодежи рассмотрены 
условиѐ, программно-методическое обеспечение и формы организации эколого-
натуралистической работы в заведении внешкольного образованиѐ за времѐ 
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независимости Украины. Установлено, что развитие эколого-натуралистической 
работы в заведении прошло долгий путь развитиѐ и реформированиѐ – от станции 
яных натуралистов к комплексному заведения. В развитии заведениѐ внешкольного 
образованиѐ в независимой Украине выделены два основных этапа развитиѐ, каждый 
из которых характеризуетсѐ собственными содержательными и организационными 
принципами эколого-натуралистического работы. 

Ключевые слова: эколого-натуралистическаѐ работа, заведение 
внешкольного образованиѐ, учащаѐсѐ молодежь, город Сумы. 

АНОТАЦІЯ 
Вертель Владислав. Розвиток еколого-натуралістичної роботи в закладах 

позашкільної освіти м. Суми за часів незалежності України (на прикладі Сумського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді). 

Статтѐ присвѐчена розвиткові еколого-натуралістичної роботи в закладах 
позашкільної освіти м. Суми. З метоя обґрунтуваннѐ перспектив використаннѐ 
інноваційного потенціалу еколого-натуралістичної роботи в закладах позашкільної 
освіти у процесі модернізації системи освіти України досліджено розвиток еколого-
натуралістичної роботи в закладах позашкільної освіти м. Суми на прикладі Сумського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Розглѐнуто 
змістові та організаційні засади еколого-натуралістичної роботи, а саме умови, 
програмно-методичне забезпеченнѐ та форми організації еколого-натуралістичної 
роботи в закладі позашкільної освіти за часів незалежності України. У розвиткові 
закладу позашкільної освіти за часів незалежної України виділено два основних етапи: І – 
функціонуваннѐ Сумської міської станції яних натуралістів, ІІ – створеннѐ Сумського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Длѐ І етапу 
пріоритетними в роботі закладу були біологічний, екологічний та сільськогосподарський 
профілі. Їх робота була спрѐмована на формуваннѐ пізнавальної та, особливо, 
практичної компетентності з природничих наук. Серед форм роботи особливе місце в 
цей час займаять масові пересувні – екскурсії, експедиції та стаціонарні – акції, робота 
агітаційних бригад, турніри тощо. На прикидці 90-х та початку 2000-х років поступово 
збільшуютьсѐ кількість гуртків художньо-естетичного та гуманітарного профілів. Длѐ ІІ 
етапу основними формами роботи ю групові та масові стаціонарні – секції, гуртки, акції, 
конкурси тощо. Збільшуютьсѐ контингент вихованців, проте наповняваність гуртків 
природничого профіля зменшуютьсѐ у зв’ѐзку зі збільшеннѐм гуртків художньо-
естетичного, гуманітарного та інших профілів. Зменшуютьсѐ кількість гуртків 
основного рівнѐ, у ѐких розвиваятьсѐ стійкі інтереси вихованців до природничих 
дисциплін, задовольнѐятьсѐ потреби в професійній оріюнтації, отримуютьсѐ додаткова 
освіта, а також гуртків вищого рівнѐ, де здійсняютьсѐ профільне навчаннѐ та 
довузівська підготовка. Вважаютьсѐ, що останню ю свідченнѐм відсутності 
мотиваційного компонента у вихованців зазначеної вікової категорії. 

Ключові слова: еколого-натуралістична робота, заклад позашкільної освіти, 
учнівська молодь, місто Суми. 
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КОНКРЕТИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ЗАДАЧІ ЯК БАЗОВОГО МЕТОДУ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Існую значна кількість моделей експерименту, відтак визначеннѐ найбільш 
адекватних із них потребую детальної конкретизації наукової задачі. Важливо 
виклячити ризики значного абстрагуваннѐ результатів. Значущоя ю мінімізаціѐ 
рівнѐ абстрагуваннѐ під час експериментів у складних системах, ѐкі наѐвні 
практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук, адже процес 
дослідженнѐ їх, ѐк множинного об'юкта, комбінаторний. Метоя статті ю опис 
особливостей конкретизації задачі про признаннѐ ѐк базового методу 
експериментальних наукових досліджень складних систем. Методами дослідженнѐ ю 
задачі комбінаторної оптимізації та дослідженнѐ операцій у математиці. За 
результатами дослідженнѐ констатовано, що вже до проведеннѐ експерименту 
важливо отримати його змістову конкретизація. Це важливо, оскільки дозволѐю 
запобігти абстрактності результатів та формування даних, ѐкими, у 
майбутньому, не можна оперувати. Перспективи розвідок у даному напрѐмі 
полѐгаять у дослідженні особливостей конкретизації наукової задачі 
експериментального дослідженнѐ із урахуваннѐм спеціальних випадків. 

Ключові слова: задача про призначеннѐ, експеримент, конкретизаціѐ, базовий 
метод, складна система, система. 

 

Постанова проблеми. У межах сучасної сукупності методів, ѐкі ю 

основоя параметризації структури та ідентифікації характеристичних 

особливостей досліджуваних об'юктів, найбільш проблемноя ю 

експериментальна площина. А саме, коли експеримент використовуютьсѐ в 

ѐкості інструмента аналізу та оптимізації систем. Річ у тім, що існую значна 

кількість моделей експерименту, відтак визначеннѐ найбільш адекватних із 

них потребую детальної конкретизації наукової задачі. Важливо виклячити 

ризики значного абстрагуваннѐ результатів, унаслідок некоректного добору 

параметрів оптимізації. Особливо значущім ю мінімізаціѐ рівнѐ абстрагуваннѐ 

під час експериментів у складних системах, ѐкі наѐвні практично в усіх 

розділах природничих та гуманітарних наук. Процес їх дослідженнѐ, ѐк 

множинного об'юкта, комбінаторний, а параметри оптимізації ю функціюя цілі.  

Такі системи використовуять кінцеву множину об'юктів, ѐкі 

складаятьсѐ з n множин (прикладами ю виробничі обчислявальні системи 

або системи агрегатних пристроїв, системи охорони психологічного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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здоров'ѐ громадѐн, системи навчаннѐ та ін.). Відтак, ѐкщо ю n 

експериментів, то формуютьсѐ експериментальна матрицѐ T, що окресляю 

порѐдок i-го експерименту на j-му об’юкті системи з n множин. Кожне 

експериментальне дослідженнѐ оріюнтоване на вивченнѐ складних систем 

ij, відтак відбуваютьсѐ в ретельно вибраних чи штучно створених умовах, а 

кожен одиничний (i) експеримент ю ізолѐтивноя абстракціюя. Щоб 

синтезувати поѐву саме тих властивостей систем ij, за ѐкими створено 

експеримент – необхідна чітка конкретизаціѐ наукової задачі длѐ всіюї 

експериментальної матриці T. Це дозволить визначити той ступень 

відволіканнѐ в процесі пізнаннѐ закономірних зв'ѐзків, за ѐких збережутьсѐ 

істотні, закономірні ознаки n об’юктів дослідженнѐ (тобто буде сформована 

змістова експериментальна абстракціѐ ij). Результат експерименту маю 

бути таким, щоб дозволѐв оперувати отриманими результатами у 

неідеальних, природних умовах.  

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Проблеми конкретизації 

наукової задачі ю міждисциплінарними, відтак, досліджуятьсѐ в наукових 

працѐх значної кількості науковців, ѐкі працяять у різних наукових напрѐмах. 

Зокрема, активно досліджуютьсѐ специфіка психологічного експерименту, 

оріюнтуячи на пошук кращого елементу в деѐкій дискретній множині 

(Панасенко, 2017, c. 127-130). Вивчаютьсѐ специфіка експериментуваннѐ з 

напружено-деформованими станами залізобетонних балок прѐмокутного 

перерізу, із закладеними штучними пошкодженнѐми в стиснутій зоні бетону, 

оріюнтуячи на низку методів комбінаторної оптимізації, зокрема: 

знаходженнѐ паросполучень; вирішеннѐ завданнѐ з матроідами та ін. 

(Клименко та Полѐнський, 2019, с. 24-29; Клименко, 2017, с. 28-69). 

Досліджуютьсѐ специфіка медичного експериментуваннѐ з речовини, що 

вживаять длѐ профілактики, діагностики, лікуваннѐ захворявань, оріюнтуячи 

на математичний пошук кращого їх поюднаннѐ в деѐкій дискретній суміші 

речовин (Коваленко та Черкасов, 2006, с. 3-7). При цьому, у такій 

конкретизації, виклячаютьсѐ абсолятно первинне й абсолятно вторинне, а 

залишаютьсѐ синергетичний ефект, що ю функціюя цілі. Конкретизуютьсѐ 

специфіка впровадженнѐ експериментуваннѐ в дошкільній освіті, за ѐкоя 

очевидно, що деѐкі приклади комбінаторної та математичної оптимізації 

потраплѐять і в ця область (Карапузова та Бурсова, 2016, с. 40-48). Реальні 

складні системи, властиві їм процеси, зазвичай, доволі складні. Відтак, 

звернено увагу на специфічність конкретизації наукової задачі, пов’ѐзаної з 

пошуком оптимального об'юкта в кінцевій множині (складній системі), 

особливо в межах таких систем, у ѐких їх повний перебір здійснити не 
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можливо. Вважаюмо, що конкретизаціѐ наукової задачі будь-ѐкого 

експерименту, у складних системах, маю належати до площин комбінаторної 

та математичної оптимізації. Саме тому дослідженнѐ спираютьсѐ на праці, ѐкі 

стосуятьсѐ класичної теорії задачі про призначеннѐ (Вагнер, 1972; 

Хемді А. Таха, 205; Ravindra et al., 1993) та опису її процесів мовоя 

математичних символів (Munkres, 1957). 

Аналіз досліджень дозволѐю констатувати, що процес конкретизації 

наукової задачі маю досѐгатисѐ не лише шлѐхом математичних методів 

дослідженнѐ систем, а одночасно забезпечувати знаходженнѐ екстремуму 

цільової функції (що належить до області математичної оптимізації, у межах 

ѐкої безліч припустимих рішень дискретне або ведене до дискретної 

множини). Тільки окреслене поюднаннѐ методів дозволить максимально 

заглибитисѐ всередину будь-ѐкого процесу, ѐвища, властивого длѐ складних 

систем, а відтак пізнати їх сутність експериментуячи, оперуячи результатами 

експерименту. Вважаюмо, що конкретизаціѐ наукової задачі експерименту, у 

таких системах маю також належати до площин комбінаторної та 

математичної оптимізації. Відтак, длѐ конкретизації наукової задачі слід 

звернутисѐ до задач про призначеннѐ. Тільки задача про призначеннѐ може 

представити найбільш деталізований чисельний опис фізичних, технічних, 

психологічних та інших складних систем, сформувавши засоби длѐ 

комбінаторної оптимізації в області математичної оптимізації та 

експерименту, ѐкий гарантую змістовність абстракцій. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метоя статті ю 

опис особливостей конкретизації задачі про признаннѐ ѐк базового методу 

експериментальних наукових досліджень складних систем. Відповідно до 

цього, завданнѐми дослідженнѐ ю: 1) визначеннѐ змісту конкретизації 

задачі про признаннѐ длѐ експериментальних досліджень; 2) опис базових 

алгоритмів та зон алгоритмізації, при конкретизації задач про призначеннѐ 

длѐ експериментальних досліджень у складних системах; 3) ілястраціѐ 

механізмів запуску конкретизації задачі про признаннѐ длѐ 

експериментальних досліджень у складних системах. 

Методи дослідження. Методами дослідженнѐ ю задачі 

комбінаторної оптимізації (пов’ѐзані з дослідженнѐм операцій, алгоритмів 

та обчислявальної складності) та дослідженнѐ операцій у математиці (а 

саме знаходженнѐ оптимальних рішень на основі математичного 

моделяваннѐ та евристичних підходів у різних областѐх діѐльності.). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до аналізу 

праць (Вагнер, 1972; Хемді А. Таха, 205; Ravindra et al., 1993) базовий зміст 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ravindra_K._Ahuja
https://en.wikipedia.org/wiki/Ravindra_K._Ahuja
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задач про признаннѐ, у сфері експериментальних досліджень, полѐгаю в 

математичному описі складних систем через дискретні множини та їх 

біографи/графи зі значноя кількістя вершин длѐ визначеннѐ ідеального 

середовища длѐ експериментуваннѐ (з метоя подальшого окресленнѐ 

властивостей об’юктів такої системи та знаходженнѐ екстремумів їх функцій).  

Перевагоя такої конкретизації ю те, що біографи та графи придатні длѐ 

опису складних систем будь-ѐкої природи, за умови, що їх внутрішні об’юкти 

можна схарактеризувати парними або іншими зв’ѐзками (Munkres, 1957, 

с. 30-34). При цьому базові алгоритми та зони алгоритмізації такої 

конкретизації досить гнучкі та різноманітні, зокрема їх доцільно деталізувати 

за такими площинами конкретизації: 1) знаходженнѐ шлѐхів експерименту-

ваннѐ за вартістя призначеннѐ; 2) знаходженнѐ шлѐхів експериментуваннѐ за 

алгоритмами Куна (угорським методом); 3) знаходженнѐ шлѐхів 

експериментуваннѐ за алгоритмами потенціалів. Опис базових алгоритмів та 

зон алгоритмізації, під час конкретизації задачі про призначеннѐ длѐ 

експериментальних досліджень у складних системах, наведено в таблиці 1. 

Таблицѐ 1  

Базові алгоритми та зони алгоритмізації при конкретизації задачі про 

призначення для експериментальних досліджень у складних системах 
Площина 

конкретизації 
3
 

Зона алгоритмізації Складові Базові 
алгоритми 

Модифіковані 
алгоритми 

Основні 
позначаннѐ 

Знаходженнѐ 
шлѐхів 
експерименту
ваннѐ за 
вартістя 
призначеннѐ 
(напрѐмок 
визначаютьсѐ 
за умовами 
задачі) 

Обчислявальна 
система з n об’юк-
тів. Формуютьсѐ n 
завдань. Матрицѐ 
T визначаю час 
вирішеннѐ i-го зав-
даннѐ у j-му об’юкті 
складної системи. 
Матричні обрахун-
ки виконуятьсѐ 
одночасно з мо-
менту t0. Визна-
чаютьсѐ такий роз-
поділ завдань по j 
(між 2-ма його гра-
фами, що маять 
набір вершин V і 
ребер E), щоб за-
гальний час їх вирі-
шеннѐ мінімізував-
сѐ / максимізував-
сѐ (задаютьсѐ ці-
льова функціѐ, вво-
дѐтьсѐ 
обмеженнѐ)1 

Формуван
нѐ 
математи
чної 
моделі 
задачі 

1 

вираз функції 
формуютьсѐ в 
залежності від 
умов 
експерименту 

Модифікації 
відсутні  

f - функціѐ 
ваги, длѐ 
конкретних 
наборів набір 
вершин V і 
ребер E (із 
заданим v з V) 

 – шлѐх 
P з v до v'.  
Задаютьсѐ 
такий V, що 
найменший/н
айбільший з 
усіх, ѐкі 
пов'ѐзуять v з 
v' . 
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Продовженнѐ Таблиці 1 
Знаходженнѐ 
шлѐхів 
експерименту
ваннѐ за 
алгоритмами 
Куна (угорські 
алгоритми) 

Обчислявальна 
система з n 
об’юктів. Матрицѐ 
T (xij) містить 
елемент в і-му 
рѐдку та j-му 
стовпці, 
ідентифікуячи 
вартість 
призначеннѐ 
(експерименту), 
щодо j-тої роботи, 
процесу, ѐвища на 
і-му об’юкті. Зміст 
експерименту 
конкретизую граф 
G=(S, T; E).  
Важливо знайти 
досконале 
паросполученнѐ 
(G) та потенціал з 
однаковими 
витратами/значен
нѐм (Gy) длѐ 
проведеннѐ 
експерименту  

Редукціѐ 
матриці 4 
та запуск 
методу 
проб та 
помилок 
длѐ 
пошуку 
припусти
мого 
рішеннѐ, 
щодо 
умов 
запуску 
експерим
енту 5 

у=(SUT) R, 

ѐкщо с(j; і) 
длѐ кожного і 

u SUT  
(витрати 
досконалого 
паросполученн
ѐ = потенціалу) 

Можемо мати 
справу з 
конкретним 
напрѐмом 

розвитку , 

ѐкій необхідно 
отримати при 
експерименті з 
об’юктом у 
складній 
системі. За 

алгоритм 

маю відбивати 
властивість, за 
ѐкої грані 
оріюнтовані з T 
в S утворяять 
сполученнѐ М2 

G- граф з 
вершинами 
длѐ n агентів 
експеримент
у (S), длѐ 
n робіт, 
процесів, 
ѐвищ (T), де 
кожна грань 
маю 
невід'юмні 
витрати c(i, 
j);  
у – функціѐ з 
мінімальним
и витратами 
на 
експеримент 
R; 
ij – грань 
графу; 
М - 
недопустимі 
рішеннѐ (за 
ѐких 
експеримент 
неможливий
); 
U – 
переміщенн
ѐ функцій 
або інші 
зміни; 
V - зміна 
властивосте
й 

Знаходженнѐ 
шлѐхів 
експерименту
ваннѐ за 
алгоритмами 
потенціалів 
(векторних 
полів) 

Матрицѐ 
результаті
в, 
розподіль
ча, пошук 
опорного 
плану 
експерим
енту 

ij ю строгоя длѐ 
потенціалу,ѐкщ
о у(і) +у(j) с(j; і), 
а Gy=у 

1 
За умови, що на кожному об’юкті можна провести тільки 1-н експеримент, а 

отже вирішити тільки одне завданнѐ; 2 Первинно у=0, всі ij з S в T маять М =0. На 

кожному кроці, ми або модифікуюмощоб у1 ) або модифікуюмо до сполученнѐ, у 

ѐкому кількість ij зростатиме; 3 Знаходженнѐ шлѐхів експериментуваннѐ за вартістя 

призначеннѐ маю поюднуватисѐ з одним з напрѐмків (експериментуваннѐ за 

алгоритмами Куна або експериментуваннѐ за алгоритмами потенціалів); 4 У знову 

отриманій матриці в кожному рѐдку буде  мінімум один нуль. Також, редукції 

проводимо по стовпчиках, (длѐ чого ідентифікуюмо мінімальний елемент, ѐкий потім 

позначаютьсѐ у квадратних дужках); 5 Дозволѐю по аналогічно розташованих, з не 

редукованоя матрицея, елементам Х обчислити мінімальну вартість призначеннѐ бази 

експерименту.  

Джерело: сформовано на основі (Вагнер,1972; Хемді А. Таха, 205; Ravindra et al., 

1993) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ravindra_K._Ahuja
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Окреслені вище алгоритми конкретизації наукової задачі доволі прості, 

будуятьсѐ на твердженні, що оптимальні умови длѐ експерименту не 

змінѐтьсѐ, ѐкщо до будь-ѐкого рѐдку або стовпця матриці, що характеризую 

складну систему, додати/віднѐти ѐкусь постійну величину. Цільовий 

пріоритет та призначеннѐ такого експерименту залишитьсѐ незмінним. 

Відповідно до особливостей запуску базових або модифікованих алгоритмів 

у матрицѐх, до ѐких додано постійну величину х ij, необхідне дослідженнѐ 

системи одночасно в кількох зонах алгоритмізації, адже знаходженнѐ шлѐхів 

експериментуваннѐ за вартістя призначеннѐ маю поюднуватисѐ з 

алгоритмами Куна або потенціалів (Ravindra et al., 1993, с. 11). Релевантні 

зони алгоритмізації встановляятьсѐ вже при первинній конкретизації умов 

задачі про призначеннѐ. У будь-ѐкому разі длѐ безпосередніх 

експериментальних досліджень, у складних системах, отримуюмо не просто 

результативну математично модель задачі, а загальний шлѐх експерименту, 

що гарантую змістовність результативних абстракцій. Шлѐх експерименту 

буде розглѐдатисѐ нами ѐк об'юмний параметр оптимізації кількох функцій 

складної системи від багатьох вихідних.  

Відповідно до наведених положень, можна представити приклад 

запуску механізмів конкретизації задачі про признаннѐ длѐ 

експериментальних досліджень у складних системах, що прогнуть до 

мінімізації певних характеристик. Длѐ конкретизації умов задачі таких 

експериментів ідеальними ю моделі, що ґрунтуятьсѐ на поюднанні алгоритмів 

Куна та цільової функції з мінімізації за вартістя призначеннѐ (Ravindra et al., 

1993, с. 11). Наприклад, ѐкщо об’юктом дослідженнѐ ю чинна система з 

виробництва пелет G+G Industries (ТОВ Григор’юв), ѐка складаютьсѐ з  

4-х виробних агрегатів (ѐкі різнѐтьсѐ за часом експлуатації, однак залучені в 

одному виробничому циклі та багатофункціональні, оскільки виконуять всі 

5 видів технічних операцій виробництва деревних пелет, необхідні, щоб 

замкнути такий цикл. А саме: (1) дробленнѐ, подрібненнѐ; (2) висушуваннѐ; 

(3) обробка пароя, длѐ покращеннѐ формуваннѐ пароя; (4) пресуваннѐ в 

полети; (5) пакуваннѐ). При цьому необхідно конкретизувати умови длѐ 

експерименту, пов’ѐзаного з переходом від багатофункціональності таких 

агрегатів до спеціалізації технічних функцій, з метоя визначеннѐ 

можливостей мінімізації сумарних витрат часу у виробничому циклі. 

Розглѐнемо механізм запуску конкретизації задач такого експерименту, за 

умов використаннѐ такої цільової функції, ѐк мінімальні витрати часу на 

технічну операція, за даними таблиці 2. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ravindra_K._Ahuja
https://en.wikipedia.org/wiki/Ravindra_K._Ahuja
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Таблицѐ 2  

Ілюстрація механізмів запуску конкретизації задачі про признання для 

експериментальних досліджень у складних системах, що прогнуть до 

мінімізації певних характеристик, за даними G+G Industries, 2020 р. 
Тех-
нічна 
опе-
раціѐ 
(і) / 
робо-
чий 

агрегат 
(j), год 

Вхідна 
матрицѐ, що 
характеризую 
систему xij 

Конкретиза-
ціѐ 

математичної 
моделі 

експерименту 

Записи, щодо можливих 
обмежень: 

 

Цільова 
функціѐ 
експери-
менту 

Забез-
печен-
нѐ 

процесу 

1 2 3 4 за 
виробничими 
агентами: 

за вакантними 
технічними 
операціѐми 

1 5 6 7 3 f = ∑∑cijxij, за 
умов, що 
∑xij = n, i = 
1,2,…, m, (2) 
∑xij = m, j = 
1,2,…, n, (3) 
xij ≥ 0, ціле   
: 

x11+x21+x31+x41

+x51=1; 
x12+x22+x32+x42

+x52=1; 
x13+x23+x33+x43

+x53=1; 
x14+x24+x34+x44

+x54= 1 

x11+x12+x13+ 
x14=1; 
x21+x22+x23+x24=
1;  
x31+x32+x33+x34=
1;  
x41+x42+x43+x44=
1; 
x51+x52+x53+x54=
1 

5x11+6x12+7x1

3+3x14+4x21+
5x22+6x23+6x2

4+7x31+6x32+
4x33+9x34+6x4

1+3x42+5x43+
7x44+3x51+4x5

2+8x53+8x54→ 
min 

Редук-
ціѐ 
матриці  

2 4 5 6 6 

3 7 6 4 9 

4 6 3 5 7 

5 3 4 8 8 

Джерело: сформовано автором за даними чинної системи з виробництва пелет 

G+G Industries (ТОВ Григор’юв) 
 

Післѐ запуску окресленого процесу отримуюмо повністя редуковану 

матриця системи з виробництва пелет G+G Industries, за ѐкоя проводимо 

пошук припустимого рішеннѐ щодо умов запуску експерименту та 

визначаюмо його оптимальний шлѐх. Результат використаннѐ задачі про 

призначеннѐ длѐ конкретизації умов експерименту у складних системах, 

що прогнуть до мінімізації певних характеристик, наведено в таблиці 3.  

Длѐ підвищеннѐ ілястративності розв'ѐзаннѐ  дослідницької задачі 

вважаюмо за потрібне окреслити зміст запуску механізмів конкретизації 

задачі про признаннѐ длѐ експериментальних досліджень у складних 

виробничих системах, що прогнуть до максимізації певних характеристик 

(Ravindra et al., 1993, с. 13-15). Длѐ конкретизації умов задачі таких 

експериментів ідеальними ю моделі, що ґрунтуятьсѐ на поюднанні 

алгоритмів потенціалів (або векторних полів, що можуть бути використані) 

та цільової функції з максимізації за вартістя призначеннѐ. Наприклад, 

ѐкщо об’юктом дослідженнѐ ю та сама реальна система з виробництва 

пелет G+G Industries (ТОВ Григор’юв), необхідно конкретизувати умови 

експерименту, пов’ѐзаного зі зміноя ѐкості продукції на основі переходу 

від багатофункціональності виробничих агрегатів до їх спеціалізації за 

окремими технічними функціѐми. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ravindra_K._Ahuja
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Таблицѐ 3 

Результат використання задачі про призначення для конкретизації умов 

експерименту у складних системах, що прогнуть до мінімізації певних 

характеристик за даними, за даними G+G Industries, 2020 р. 
Технічна 

операціѐ (і) 
/ робочий 
агрегат (j), 

год. 

Вхідна матрицѐ, 
що характеризую 

систему xij, 

Умови, за ѐкими всі значеннѐ 
матимуть нульову вартість (k = 

5)1 

Шлѐх 
експерименту 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 (ред.)  

1 5 6 7 3 2 3 3 [0]1 [-0-] (1;4), (2;5), 
(3;3), (4;2), (5;1) 2 4 5 6 6 1 2 2 3 [0]2 

3 7 6 4 9 4 3 [0]3 6 [-0-] 

4 6 3 5 7 3 [0]4 1 4 [-0-] 

5 3 4 8 8 [0
]5 

1 4 5 [-0-] 

1 за методом проб та помилок: (1) наѐвне нульове значеннѐ в клітці (1, 4), при 

цьому інші нулі в рѐдку 1 і стовпці 4 не маять змістового навантаженнѐ длѐ 

експерименту, зокрема викресляюмо нулі в клітинах (1; 5)); (2) наѐвне нульове 

значеннѐ в клітці (2, 5), у той час, ѐк інші нулі в рѐдку 2 і колонці 5 не маять змістового 

навантаженнѐ длѐ експерименту, зокрема викресляюмо нулі в клітинах (3; 5), (4; 5), (5; 

5)); (3) наѐвне нульове значеннѐ в клітці (3, 3), при цьому інші нулі в рѐдку 3 і стовпці 3 

не маять змістового навантаженнѐ длѐ експерименту; (4) наѐвне нульове значеннѐ в 

клітці (4, 2), інші нулі в рѐдку 4 і стовпці 2 не маять змістового навантаженнѐ длѐ 

експерименту; (5) наѐвне нульове значеннѐ в клітці (5, 1). Інші нулі в рѐдку 5 і стовпці 1 

не маять змістового навантаженнѐ длѐ експерименту; 2 напрѐмки спеціалізації 

технічних операцій за агрегатами  

Джерело: сформовано автором на основі табл. 1-2. 

При цьому ѐкість продукції в будь-ѐкому разі маю відповідати потребам 

кліюнтів. Звертаячись до процесу дослідницького іляструваннѐ, очевидно, 

що отримана конкретизаціѐ задачі матиме ѐкісно інший (у порівнѐнні з 

виділеним у табл. 2-3) виглѐд, ѐкий можна представити за даними табл. 4.  

З окресленої ілястрації конкретизовано, що сумарна потреба у зміні 

ѐкості за запитами кліюнтів менша від фактичної (а саме такої, що наѐвна за 

результатами виконаннѐ всього циклу виробництва). Отже, модель 

вихідної експериментальної задачі буде відкритоя до моменту, коли буде 

необхідна мінімізаціѐ витрат на виробництво. Щоб отримати закриту 

модель, слід ввести додаткову (фіктивну) потребу, щодо ѐкості, що 

дорівняю 1 або шлѐху експерименту 5-4. За отриманими даними, ѐкістя 

незавершеного виробництва за ѐкимось із проміжних процесів можна 

знехтувати, ѐкщо фактична ѐкість буде 5-4. Післѐ запуску окресленого 

процесу отримуюмо розподільчу матриця, за ѐкоя проводимо:  

1) пошук припустимого рішеннѐ, щодо умов запуску експерименту;  

2) формуваннѐ опорного плану та шлѐху експерименту.  
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Таблицѐ 4  

Ілюстрація механізмів запуску конкретизації задачі про признання для 

експериментальних досліджень у складних системах, що прогнуть до 

максимізації певних характеристик за даними G+G Industries, 2020 р. 
Технічна 

операціѐ (і) 
/ робочий 
агрегат (j), 

балів 

Вхідна матрицѐ, що 
характеризую систему xij 

Конкретизаціѐ 
математичної 

моделі 
експерименту ѐк 
подвійної задачі 

Цільова функціѐ 
експерименту 
(початкова) 

Забезпеченнѐ 
процесу 

1 2 3 4 ѐкіс
ть 

1 6 8 11 9 1 U1 + V1≤6, U1 + 
V2≤8,, U1 + V3≤11, 
U1 + V4≤9, U2 + 
V1≤8, U2 + V2≤9 
U2 + V3≤9, U2 + 
V4≤8, U3 + V1≤9, 
U3 + V2≤6 
U3 + V3≤6, U3 + 
V4≤2 
U4 + V1≤3, U4 + 
V2≤3 
U4 + V3≤2, U4 + 
V4≤3, U5 + V1≤3, 
U5 + V2≤3, U5 + 
V3≤8. U5 + V4≤11 

G(y)=1U1 + 1U2 + 
1U3 + 1U4 + 1V1 + 
1V2 + 1V3 + 1V4 + 
1V5 →max 

матрицѐ ѐкості, 
пошук 
опорного 
плану 
експерименту, 
визначеннѐ 
можливих 
покращень  

2 8 9 9 8 1 

3 9 6 6 2 1 

4 3 3 2 3 1 

5 3 3 8 11 1 

потреби 
щодо ѐкості 
за 
операціѐми 

1 1 1 1 1 ∑a= 1 + 1 + 1 + 1 + 
1 = 5, 
∑b = 1 + 1 + 1 + 1 = 
4 

Джерело: сформовано автором за даними чинної системи з виробництва пелет 

G+G Industries (ТОВ Григор’юв) 

 

Результат використаннѐ задачі про призначеннѐ, длѐ конкретизації 

умов експерименту у складних виробничих системах, що прагнуть до 

максимізації певних характеристик, наведений у таблиці 5.  

Результати конкретизації виѐвлѐять їх високу інформаційну цінність 

та широкі адаптивні можливості, що, у принципі, дозволѐю 

використовувати задачі про признаннѐ в ѐкості базового методу 

експериментальних наукових досліджень длѐ більшості складних систем, 

що маять n елементів поюднаних специфічними зв’ѐзками. Перевагоя 

такої конкретизації ю можливості не тільки широкого впровадженнѐ в цей 

процес програмних засобів, але і врахуваннѐ спеціальних випадків у 

конкретизації експерименту.  
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Таблицѐ 5  

Результат використання задачі про призначення для конкретизації умов 

експерименту у складних системах, що прагнуть до максимізації певних 

характеристик, за даними G+G Industries, 2020 р. 
Тех-
нічна 
опе-
раціѐ 
(і) / 
робо-
чий 
агре-
гат (j), 
год. 

Вхідна матрицѐ, що характеризую 
систему xij, балів, 

1 
Пошук опорного плану 

експерименту, балів по матриці, що 
характеризую систему xij, балів 

2 

Цільова 
функціѐ 
трансфо
рмован

а 

Шлѐх 
експе
риме
нту 1 2 3 4 5 ѐкіс

ть 
1 2 3 4 5 ѐкі

сть 

1 6 8 11 9 0 1 6 8[0] 11[1] 9 0 1 F(x) = 
11*1 + 
9*1 + 
9*1 + 
0*1 + 
11*1 = 
40 

 (2;3),
(2;4),
(2;5),
(3;5)  

2 8 9 9 8 0 1 8 9[1] 9 8[0] 0 1 

3 9 6 6 2 0 1 9[1] 6 6 2 0 1 

4 3 3 2 3 0 1 3 3 2 3 0[1] 1 

5 3 3 8 11 0 1 3 3 8[0] 11[1] 0[0] 1 

6 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 

1 шуканий елемент c55 = 0, тому що обмеженнѐ виконані, то x55 = 0; шуканий 

елемент c24 = 8, але тому що обмеженнѐ виконані x24 = 0; шуканий елемент c12 = 8, 

але тому що обмеженнѐ виконані x12 = 0; шуканий елемент c53 = 8, але тому що 

обмеженнѐ виконані x53 = 0; 2 елементи опорного плану визначаятьсѐ за змістом 

позначень: *1+ – незмінна ѐкість обов’ѐзкова; *0+ – значеннѐм модно знехтувати. 

Джерело: сформовано за даними табл. 4. 
 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. За 

результатами дослідженнѐ констатовано, що вже до проведеннѐ 

експерименту важливо отримати його змістову конкретизація.  

Конкретизаціѐ наукової задачі досить важлива, оскільки дозволѐю 

запобігти абстрактності результатів та формування даних, ѐкими в 

майбутньому не можна оперувати.  

На думку авторів, базовий зміст конкретизації наукової проблемної 

ситуації у межах задачі про признаннѐ експерименту, маю бути 

оріюнтований на:  

1) математичний опис складних систем через дискретні множини та 

такі їх біографи та графи ij, що придатні длѐ опису ідеального середовища 

експериментуваннѐ;  

2) окресленнѐ оптимального шлѐху експерименту ѐк основи длѐ 

створеннѐ заходів, спрѐмованих на ефективну постановку таких дослідів.  

Шлѐх експерименту маю бути поданий ѐк об'юмний параметр 

оптимізації кількох функцій складної системи від багатьох вихідних.  
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Такі особливості дозволѐть значно скоротити витрати на 

експериментальні дослідженнѐ, коштом мінімізації кількості необхідних 

випробувань та встановленнѐ їх раціонального порѐдку.  

Перспективи розвідок у даному напрѐмі полѐгаять у дослідженні 

особливостей конкретизації наукової задачі експериментального 

дослідженнѐ із урахуваннѐм спеціальних випадків, а саме коли задача 

призначень: 1) перетворяютьсѐ в задачу про максимальність 

паросполученнѐ (ѐкщо експеримент маю вектори); 2) може бути зведена до 

мультиплікаційного ранцѐ та ін. 
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РЕЗЮМЕ 
Гоблик Владимир, Щербан Татьяна. Конкретизациѐ научной задачи, как 

базового метода экспериментального исследованиѐ. 
Существует значительное разнообразие моделей эксперимента, поэтому 

определение наиболее адекватных из них требует детальной конкретизации 
научной задачи. Важно исклячить риски значительного абстрагированиѐ 
результатов. Особенно значима минимизациѐ уровнѐ абстрагированиѐ при 
экспериментах в сложных системах, которые имеятсѐ практически во всех 
разделах естественных и гуманитарных наук, ведь процесс их исследованиѐ, как 
множественного объекта, комбинаторный. Целья статьи ѐвлѐетсѐ описание 
особенностей конкретизации задачи о назначении как базового метода 
экспериментальных научных исследований сложных систем. Методами 
исследованиѐ ѐвлѐятсѐ задачи комбинаторной оптимизации и исследование 
операций в математике. Констатировано, что уже к моменту проведениѐ 
эксперимента, важно получить его содержательнуя конкретизация. Это 
достаточно важно, поскольку позволит снизить абстрактность результатов, 
предотвратить формирование таких массивов данных, которыми, в будущем, 
нельзѐ оперировать. Перспективы исследований в данном направлении заклячаятсѐ 
в исследовании особенностей конкретизации научной задачи экспериментального 
исследованиѐ с учетом специальных случаев. 

Ключевые слова: задача о назначении, эксперимент, конкретизациѐ, базовый 
метод, сложнаѐ система, система. 

SUMMARY 
Hoblyk Volodymyr, Shcherban Tatiana. Specification of the scientific objective as a 

basic method of the pilot study. 
The study draws attention to the fact that there is a great variety of experimental 

models, so the identification of the most appropriate of them requires a detailed specification 
of the scientific task. It is important to avoid the risks of significant abstraction of the results 
of the experiment. Of particular importance is minimization of the level of abstraction in 
experiments in complex systems, which are found in almost all parts of the natural and 
human sciences, since the process of their exploration as a plural object is combinatorial.  

The purpose of the article is to describe the specificity of the assignment as a basic 
method of experimental research of complex systems. Accordingly, the objectives of the study 
are: 1) to define the content of the specification of the recognition problem for experimental 
studies; 2) to describe the basic algorithms and the areas of algorithmization when specifying 
assignment tasks for experimental studies in complex systems; 3) illustrate the mechanisms for 
launching the recognition task for experimental studies in complex systems.  

Research methods include combinatorial optimization problems and operations in 
mathematics. The results of the study indicate that, at the time of the experiment, it is 
important to have a substantive specification of the experiment. 

This is important because it reduces the abstraction of results and prevents the 
creation of data sets that cannot be manipulated in the future. In the opinion of the authors, 
the basic content of the task of recognition, in the field of experimental research, should 
focus on: 1) the mathematical description of complex systems is achieved through discrete 
sets and such biographies of them as are suitable for describing an ideal experimentation 
environment; 2) the determination of the best way to conduct the experiment, which should 
form the basis for the establishment of measures aimed at the effective performance of such 
experiments. Such features would significantly reduce the cost of pilot studies and the means 
of minimizing the number of tests required and establishing their rational order. 
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The research perspective in this area is to explore the specificity of the scientific 
objective of the pilot study, taking into account special cases, namely when the assignment 
task becomes the maximum matching objective, can be reduced to a cartoon briefcase, etc. 

Key words: assignment problem, experiment, specification, basic method, complex 
system, system. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
 

Працѐ продовжую цикл статей колективу авторів щодо сучасних освітніх 
технологій. Метоя статті ю теоретичне обґрунтуваннѐ необхідності 
використаннѐ сучасних інформаційно-комунікаційних технологій длѐ інтеграції знань 
учнів/студентів під час дистанційної освіти в умовах карантину через Covid-19. 
Наведені в праці найпоширеніші програми длѐ вможливленнѐ використаннѐ 
інформаційно-комунікаційних технологій стануть у нагоді вчителѐм/викладачам-
практикам під час їхньої професійної діѐльності в умовах дистанційної освіти під час 
карантину через Covid-19.  

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, дистанційна освіта, 
педагогічна майстерність, заклад загальної середньої освіти, заклад вищої освіти.  

 

Постановка проблеми. Освіта від самого початку лядства повсѐкчас 

отримую виклики, ѐкі ю випробуваннѐм ѐк длѐ вчителів та викладачів, так і 

учнів та студентів. Коронавірусна пандеміѐ, ѐка охопила Україну у ХХІ ст., ѐк 

і інші країни світу, вимагаю від усіх учасників освітнього процесу 

модифікацій, постійного самовдосконаленнѐ, здатності до інновацій, 

вибору найбільш оптимальних форм, методів, засобів, способів тощо. 

Слушноя вважаюмо думку О. Таргоній: «... нині освіта стоїть перед 

важливим завданнѐм: навчитисѐ правильно, оптимально й без шкоди длѐ 

здоров’ѐ застосовувати комп’ятер» (Степанова, 2010, с. 42). 

Як відомо, за твердженнѐм ѐк самих учнів/студентів, так і їхніх батьків, 

дистанційна освіта маю не лише свої переваги, про ѐкі говоритимемо нижче, а 

й недоліки: збільшеннѐ кількості часу під час підготовки і проведеннѐ занѐть 

на навчальних платформах закладів освіти різних рівнів, погіршеннѐ зору 

через роботу за моніторами/гаджетами, зменшеннѐ рухової діѐльності, 

викривленнѐ хребта через постійне сидіннѐ тощо. Тому розуміннѐ важливості 

інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) у період пандемії, коли 

https://orcid.org/0000-0002-9276-3173
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всі уроки/занѐттѐ відбуваятьсѐ винѐткового дистанційно, ю вкрай необхідним 

длѐ педагогів під час підготовки до проведеннѐ шкільних/вишівських занѐть, 

а врахуваннѐ ѐк позитивних, так і негативних рис дистанційної освіти, 

складовоя ѐкої ю інформаційно-комунікаційні технології, допоможе 

вдосконалити системний підхід до онлайн-освіти в Україні.  

Аналіз актуальних досліджень. Інформаційно-комунікаційні 

технології  стали предметом вивченнѐ багатьох українських та зарубіжних 

педагогів-практиків і науковців. Дослідники, праці ѐких присвѐчено 

використання ІКТ в освітньому процесі, аналізуять різні аспекти щодо їх 

використаннѐ. Зокрема, вивченнѐм питаннѐ ІКТ в освіті займалисѐ такі 

українські та зарубіжні вчені: С. Зѐзян, С. Чупахіна, І. Ставицька, 

С. Дищлюва, Д. Кутсоѐнніс, А. Манако, Ф. Маніу та інші. 

Наприклад, у навчальному посібнику «Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології» зауважено, що «Інформац ійно-комун ікаційні 

технології (ІКТ, від англ. Information and communication technology, ICT) – 

часто використовуютьсѐ ѐк синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча 

ІКТ – це загальніший термін, ѐкий підкресляю роль уніфікованих технологій та 

інтеграція телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'юднань), 

комп'ятерів, підпрограмного забезпеченнѐ, програмного забезпеченнѐ, 

накопичувальних та аудіовізуальних систем, ѐкі дозволѐять користувачам 

створявати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінявати 

інформація. Іншими словами, ІКТ складаютьсѐ з ІТ, а також телекомунікацій, 

медіа-транслѐцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих 

функцій управліннѐ та моніторингу» (Швачич та ін., 2017, с. 6). 

І. Ставицька, вивчаячи питаннѐ ІКТ в освіті, зазначила: 

«Інформатизаціѐ суспільства – це перспективний шлѐх до економічного, 

соціального та освітнього розвитку. Інформатизаціѐ освіти спрѐмовуютьсѐ 

на формуваннѐ та розвиток інтелектуального потенціалу нації, 

удосконаленнѐ форм і змісту навчального процесу, упровадженнѐ 

комп'ятерних методів навчаннѐ та тестуваннѐ, що надаю можливість 

вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуваннѐм світових 

вимог» (Ставицька, 2010). С. Дишлюва, висновуячи результати своюї 

практичної діѐльності, наголосила: «Застосуваннѐ сучасних інформаційних 

технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій 

розвитку світового освітнього процесу» (Дишлюва, 2019).  

Мета статті – теоретично обґрунтувати необхідність використаннѐ 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій длѐ інтеграції знань 

учнів/студентів під час дистанційної освіти в умовах карантину через Covid-19. 
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Методи дослідження. Длѐ реалізації завдань у статті використано 

аналіз і синтез. 

Виклад основного матеріалу. Указ Президента України «Про заходи 

щодо забезпеченнѐ пріоритетного розвитку освіти в Україні» (Указ Прези-

дента України, 2002) містить зокрема впровадженнѐ інформаційно-комуні-

каційних технологій до навчально-виховного процесу закладів загальної 

середньої освіти та закладів вищої освіти, а також забезпеченнѐ закладів 

освіти відповідними технічними засобами (Указ Президента України, 2002). 

Переведеннѐ діѐльності закладів загальної середньої освіти та 

закладів вищої освіти у формат онлайн-навчаннѐ у 2020 познайомив 

більшість педагогів із новим виміром: дистанційна освіта. В умовах 

карантину попит на онлайн-освіту зріс у декілька разів. Проте разом із цим 

виѐвилисѐ й великі прогалини, ѐкі існуять у сучасних закладах освіти ѐк 

загальної середньої освіти, так і закладах вищої освіти.  Так, ѐкщо говорити 

про ситуація, у ѐкій опиниласѐ Україна, «зустрічаячи» пандемія, 

відповідно карантин і дистанційну освіту, то «За даними Державної служби 

статистики України на 2019 рік в Україні ю області, де до 20 % шкіл узагалі 

не маять підкляченнѐ до Інтернету, а половина шкіл маять підкляченнѐ зі 

швидкістя всього 30 мегабіт за секунду, що не даю можливості реально 

використовувати електронні навчальні ресурси» (Гришина, 2020).  

Аналізуячи питаннѐ щодо підготовленості закладів освіти різних рівнів, 

із прикрістя, зауважимо: «За даними досліджень комп'ятерної грамотності 

вчителів, проведених у 2018-2019 роках, впевнено працявали в онлайн-

середовищі тільки 12-14 % педагогів. Лише половина вчителів погоджувалисѐ 

з тим, що вони маять хоча би елементарні знаннѐ з комп'ятерної 

грамотності» (Лимонова, 2020). І цій проблемі треба дивитисѐ відверто в очі, 

не приховуячи реальності, у ѐкій дистанційну освіту починали педагоги 

країни, опинившись в умовах жорсткого карантину. Більшість 

учителів/викладів закладів освіти України на собі відчули необхідність 

навчаннѐ впродовж життѐ, аби вможливити процес навчаннѐ й спілкуваннѐ з 

учнѐми/студентами через інтернет-ресурси, педагоги масово проходили 

курси на різних платформах, зокрема Prometheus,  EdEra та ін.  

Однак, це не всі проблеми, з ѐкими стикнулисѐ учасники освітнього 

процесу. Наведемо думку М. Степанової, що «Вплив роботи за комп’ятером 

на організм значноя міроя залежить від віку користувача, від стану його 

зору, а також від інтенсивності роботи з монітором та організації робочого 

місцѐ» (Степанова, 2010, с. 4), ѐка чітко визначаю недосконалість підходу до 

впровадженнѐ дистанційної освіти. На жаль, із прикрістя, маюмо зазначити, 
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що не завжди у своїй діѐльності учитель/викладач ураховую всі дані, про ѐкі 

сказано вище, інколи навіть не маячи відповідної інформації від лікарѐ, 

адже, наприклад, уже кілька років у закладах вищої освіти відсутні 

(відповідно до чинного законодавства України) медичні працівники (ѐк 

лікарѐ, так і медичні сестри).  

Якщо ми говоримо про виші, то наразі на самостійну роботу 

студентів ѐк денної, так і заочної форм навчаннѐ, рекомендовано виділѐти 

більше годин (при цьому, кількість годин на самостійну роботу на 

заочному відділенні повинна бути більшоя, ніж на денній формі 

навчаннѐ). В умовах суворого карантину, коли період часу, ѐкий 

діти/молодь повинні проводити білѐ моніторів/за гаджетами, збільшивсѐ, 

ці учасники освітнього процесу тепер і щоденні занѐттѐ в 

школі/університеті, і самостійну роботу виконуять перед комп’ятером, 

ноутбуком тощо. Така ситуаціѐ неодмінно негативно впливаю на стан 

здоров'ѐ майбутнього нашої нації.  

Ураховуячи сказане вище, наголошуюмо на важливості використаннѐ 

ІКТ у навчальному процесі шкіл, ЗВО тощо, бо: «Використаннѐ ІКТ у 

навчальному процесі... дозволѐю внести кардинально нове у звичайні 

форми роботи вчителѐ, сприѐю цікавому й повнішому, всебічному 

розкриття, зрозумілішому подання навіть дуже складного навчального 

матеріалу, і тим самим забезпечую значне скороченнѐ навчального часу 

длѐ успішного засвоюннѐ теми» (Кивляк, 2004, с. 34). 

Як бачимо, основноя властивостя інформаційно-комунікаційних 

технологій ю скороченнѐ навчального часу, відповідно, зменшеннѐ періоду 

проведеного учасниками навчального процесу білѐ моніторів та різних 

гаджетів, адже: «ІКТ ю потужним інструментом, ѐкий дозволѐю прискорити 

різноманітні процесі в навчанні, економіці, житті тощо» (Карабін, 2011, с. 34). 

Наголосимо також на ще одній рисі використаннѐ інформаційно-

комунікаційних технологій, ѐка маю вагоме значеннѐ в навчальному процесі: 

позитивна психологічна атмосфера, підтримка й поліпшеннѐ психічного 

здоров'ѐ учнів/студентів, формуваннѐ навичок самостійної роботи, лідерства, 

створеннѐ ситуації успіху, чому сприѐю застосуваннѐ ІКТ в освітньому процесі. 

Адже, «засоби ІКТ на уроках знижуять емоційну напругу в класі, уводѐть 

учнів у світ ігрових навчальних технологій, що сприѐю не тільки закріплення 

отриманих знань в ігрових ситуаціѐх, а й поѐві бажаннѐ досѐгати успіху в 

цьому, використовувати комп’ятер ѐк засіб навчаннѐ» (Воронцова, 2014). 

Аби названу вище вимогу щодо правильного психологічного 

налаштуваннѐ учнів/студентів було дотримано, учитель/викладач повинен 
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постійно підвищувати своя фаховість, мати «комплекс властивостей 

особистості вчителѐ, що забезпечуять високий рівень самоорганізації його 

професійної діѐльності» (Зѐзян, 1997).  

Усе більше науковці й педагоги-практики наголошуять на необхідності 

індивідуального підходу до кожної особистості в процесі навчальної діѐль-

ності. Ю. Бикова зазначила: «Раніше вчителѐм важко було знайти індиві-

дуальний підхід до кожного учнѐ. Тепер, завдѐки особистісно зоріюнтованим 

технологіѐм та використання комп'ятерних мереж і онлайнових засобів, 

школи отримали можливість подавати нову інформація таким чином, щоб 

задовольнити індивідуальні запити кожного учнѐ» (Бикова, 2010, с. 88). 

В українській освіті на сьогодні окреме місце належить навчання дітей 

із особливими освітніми проблемами. Проте, опинившись в умовах пандемії, 

коли навчальна діѐльність вимагаю застосуваннѐ інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі дистанційної освіти, стало зрозумілим, 

що країна вкрай потребую «розробки й застосуваннѐ мультимедійних 

програмних засобів длѐ розвитку дітей із особливими освітніми потребами» 

(Чупахіна, 2020). Вивчивши проблему, вказану вище, С. Чупахіна зазначила: 

«Ураховуячи дослідженнѐ зарубіжних учених і досвід щодо застосуваннѐ 

інформаційних технологій в інклязивному навчанні дітей із інтелектуальними 

порушеннѐми, можемо стверджувати, що сучасна освіта дітей означеної 

категорії в Україні вимагаю організації ѐкісної підготовки майбутніх фахівців; 

залученнѐ приватного й державного капіталу задлѐ комп’ятеризації 

інклязивного освітнього середовища закладу» (Чупахіна, 2020). 

Не варто також ігнорувати й соціально-політичні умови, у ѐких живуть і 

навчаятьсѐ мешканці окремих територій. Дистанційна освіта, у межах ѐкої 

використовуять так само і інформаційно-комунікаційні технології, повинна 

враховувати фінансові можливості всіх верств населеннѐ (наѐвність планшетів 

відповідного технічного рівнѐ, інших гаджетів, пристосованих до навчаннѐ). 

Не треба залишати поза увагоя населені пункти, розташовані на лінії 

розмежуваннѐ з окупованими територіѐми чи в межах проведеннѐ ООС. Не 

варто поѐснявати, що за умов відсутності світла, Інтернету, чи фізичної 

можливості (під час обстрілів), учні/студенти не маять жодної можливості 

навчаннѐ у форматі онлайн-освіти.  

Зрозуміло, що проблеми, ѐкі існуять на загальнодержавному рівні, 

на жаль, сучасні вчителі/викладачі українських закладів освіти вирішити не 

в змозі, але змінити й покращити їх здатен кожен із учасників освітнього 

процесу. Повністя підтримуюмо думку Т. Воронцової, що «... що розвиток 

інформаційної культури під час викладаннѐ філологічних дисциплін 
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можливий за умови поюднаннѐ педагогічної майстерності, педагогічних 

програмних засобів (ППЗ) та відповідного інформаційного середовища» 

(Воронцова, 2014, с. 172). Вважаюмо, що сказане вище стосуютьсѐ не лише 

фахівців-філологів, а й педагогів інших галузей знань. Наголошуюмо при 

цьому, що педагогічну майстерність сьогодні розглѐдаять ѐк «вищу, творчу 

активність учителѐ, що виѐвлѐютьсѐ в доцільному використанні методів і 

засобів педагогічного взаюмовпливу в кожній конкретній ситуації навчаннѐ 

та вихованнѐ» (Дорошенко, 2019, с. 3).  

Говорѐчи про використанні ІКТ у навчальному процесі, навчаннѐ 

впродовж життѐ, швидкий процес реформуваннѐ української освіти, 

насамперед, наголосимо на необхідності володіннѐ вчителем/викладачем 

базових понѐть щодо напрѐмів використаннѐ ІКТ: «проведеннѐ уроків-

презентацій, використаннѐ електронних навчальних посібників, 

розв’ѐзуваннѐ інтерактивних кросвордів, тестовий комп’ятерний контроль, 

комп’ятерні дидактичні ігри, Інтернет ресурси» (Програми, 2020).  

На сьогодні в Інтернеті ю безліч інформаційно-комунікаційних 

технологій, ѐкі ю допомогоя длѐ педагога в підготовці до того чи іншого 

виду діѐльності, занѐть тощо відповідно до теми й мети уроку.  

Найчастіше під час поданнѐ матеріалу вчителі/викладачі 

застосовуять найпоширеніший спосіб представленнѐ інформації – 

презентація, бо, ѐк відомо, це значно заощаджую час. Наразі існую безліч 

програм длѐ створеннѐ презентацій, зокрема: Prezi, Canva, Crello, Keynote, 

Piktochart, Slides, Seidat, Office Sway, Haiku Deck (Лимонова, 2020).  

Досвід практичної роботи переконую, що і учні, і студенти дуже 

ляблѐть відгадувати тематичні кросворди, самостійно складати їх. Наразі 

існую багато програм, ѐкі автоматизуять складаннѐ кросвордів. Наприклад, 

CROSSWORD & WORD GAMES (Таргоній, 2011, с. 42).  

Значно скоротить час, проведений за ноутбуком чи іншими 

гаджетами, ѐк учителеві/викладачеві, так і учневі/ студентові опитуваннѐ 

за допомогоя тестових завдань, ѐкі допоможуть скласти відповідні 

програми, зокрема MyTest, ѐка складаютьсѐ з трьох модулів:  

1. MyTestEditor Редактор тестів – дозволѐю створявати й редагувати 

завданнѐ, ѐкі складаятьсѐ з питаннѐ та варіантів відповідей, правильного 

варіанту і необхідних ілястрацій.  

2. MyTestStudent.exe – модуль тестуваннѐ, у ѐкому учні проходѐть 

тестуваннѐ. Програма проста у використанні і маю зручний інтерфейс. Але, 

не дивлѐчись на її простоту, дозволѐю ефективно організувати тестуваннѐ, 

збереженнѐ і відправку результатів учителя.  

https://www.haikudeck.com/
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3. MyTestServer.exe журнал (сервер) – модуль програми MyTest, що 

дозволѐю централізовано приймати і оброблѐти результати тестуваннѐ, 

роздавати тести за допомогоя комп'ятерної мережі. Длѐ відправки та 

отриманнѐ результатів, відправки файлів із тестами використовуютьсѐ 

протокол Інтернету TCP/IP» (Комп’ятерні програми, 2018). 

Підсумовуячи, длѐ підтвердженнѐ важливості й результативності 

використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій під час 

дистанційної освіти, зокрема в умовах карантину пандемії ХХІ століттѐ, 

наведемо такі цифри: «Кількість осіб, ѐкі набрали максимальний тестовий 

бал та отримали оцінку 200 балів цього року – 430, у 2019 році – 274 особи 

(це більше на 63,7%, ніж торік)» (Шкарлет, 2019). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок  Отже, у ХХІ 

столітті, завдѐки передусім інформаційно-комунікаційним технологіѐм, 

можливості вчителів/викладачів ю безмежними в удосконаленні навчального 

процесу, власного рівнѐ ѐк фахівцѐ, підвищенні інтелектуального рівнѐ 

учнів/студентів, і, найважливіше, у збереженні здоров'ѐ нашої молоді через 

заощадженнѐ часу, проведеного длѐ навчаннѐ, за технічними пристроѐми, 

зокрема в умовах сучасної пандемії. Підсумовуячи, наведемо слушну думку 

колективу науковців (О. Алексююва, Л. Бутенко, І. Курліщук, В. Швирка), що 

«реалізаціѐ завдань освітніх трендів майбутнього неможлива без 

використаннѐ засобів ІКТ у навчанні» (Алексююва та ін., 2020+. Висновуюмо про 

нагальну потребу використаннѐ сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій длѐ інтеграції знань учнів/студентів під час дистанційної освіти, 

збереженнѐ здоров'ѐ всіх учасників освітнього процесу, зокрема й в умовах 

карантину через Covid-19. Відтак, перспективним вважаюмо дослідженнѐ 

особливостей використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій під час 

викладаннѐ курсів філологічних дисциплін у педагогічних ЗВО. 
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РЕЗЮМЕ 
Колган Елена, Колган Татьяна. Информационно-комуникационные технологии 

как важнаѐ составлѐящаѐ дистанционного образованиѐ в условиѐх пандемии.  
Труд продолжает цикл статей коллектива авторов относительно 

современных образовательных технологий. Цель статьи заклячаетсѐ в 
теоретическом обосновании необходимости использованиѐ современных 
информационно-коммуникационных технологий длѐ интеграции знаний 
учащихсѐ/студентов во времѐ дистанционного образованиѐ в условиѐх карантина 
из-за Covid-19.  

Приведенные в труде самые популѐрные программы длѐ обеспечениѐ 
использованиѐ информационно-коммункационных технологий пригодѐтсѐ 
учителѐм/преподавателѐм-практикам во времѐ их профессиональной 
деѐтельности в условиѐх дистанционного образованиѐ во времѐ карантина из-за 
Covid-19. 
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Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
дистанционное образование, педагогическое мастерство, учреждение общего 
среднего образованиѐ, заведение высшего образованиѐ. 

SUMMARY 
Kolhan Olena, Kolgan Tetyana. Information and communication technologies as an 

important component of distance education under the pandemic conditions.  
The purpose of the article is to substantiate theoretically the need to use modern 

information and communication technologies to integrate the knowledge of pupils/students 
during distance education in quarantine through Covid-19. 

The research methods to implement the tasks of the article are analysis and synthesis.  
The analysis of the degree of study of the issue of information and communication 

technologies in both Ukrainian and foreign science, statistics on some indicators that 
characterize distance education in Ukraine is conducted. The positive and negative aspects of 
the use of information and communication technologies as a component of distance 
education are highlighted. The expediency of using ICT during educational activities under 
the conditions of online education is substantiated theoretically. 

The practical value of the study lies in the fact that the most common programs 
presented in this article to enable the use of information and communication technologies 
will be useful to teachers-practitioners during their professional activities under the 
conditions of distance education during quarantine caused by Covid-19. 

It is concluded that in the 21stcentury, thanks primarily to information and 
communication technologies, the opportunities of teachers/lecturers are limitless in 
improving the educational process, their own level as specialists, improving the intellectual 
level of pupils/students, and, what is the most important, maintaining the health of our 
youth by saving time for training, using technical devices, in particular, under the conditions 
of the modern pandemic. 

It is concluded that there is the urgent need to use modern information and 
communication technologies to integrate the knowledge of pupils/students during distance 
education, including the conditions of quarantine caused by Covid-19. In general, recognizing 
the significant achievements of the scientific world in studying the use of information and 
communication technologies, there are still the problems that require further study. 
Therefore, it is considered promising to study the peculiarities of the use of information and 
communication technologies when teaching the courses of philological disciplines in 
pedagogical institutions of higher education (IHE). 

Key words: information and communication technologies, distance education, 
pedagogical mastery, institution of secondary comprehensive education, institution of higher 
education.  
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ОСНОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ 
 

У зв’ѐзку з тим, що мета освіти співвідноситьсѐ з формуваннѐм 
компетентності особистості ѐк результату освітньої діѐльності, виникаю  
потреба в дослідженні сутності компетентнісного підходу та його ролі в 
підвищенні ефективності навчально-виховного процесу. У статті проаналізовано 
основні підходи до визначеннѐ проблеми професійної компетентності сучасного 
педагога. Визначено клячові компетентності, ѐкі необхідні під час наданнѐ ѐкісних 
освітніх послуг, пов’ѐзані з модернізаціюя змісту, оптимізаціюя методів і технологій 
організації навчально-виховного процесу. У роботі схарактеризовано різні підходи 
науковців щодо визначеннѐ сутності понѐттѐ професійної компетентності 
педагога та його складових. 

Ключові слова: компетентність педагога, комунікативна компетентність, 
соціальна компетентність, освітній процес. 

 

Постановка проблеми. Основним завданнѐм сучасної освіти маю 

бути  формуваннѐ особистості, здатної до критичного мисленнѐ, готової до 

свідомого вибору, індивідуальних інтелектуальних умінь. Компетентнісний 

підхід в освіті набуваю значної ваги, оскільки ю вимогоя сьогоденнѐ. Багато 

науковців розглѐдаять означений підхід ѐк такий, що забезпечую 

формуваннѐ в лядини життюво важливих компетентностей, цілей та 

завдань, надаю їй можливість бути активним учасником сучасного 

прогресивного суспільства.   

Професійна компетентність педагога визнаютьсѐ ѐк сукупність 

професійних та особистісних характеристик, що забезпечую ефективне 

виконаннѐ педагогом завдань і обов’ѐзків педагогічної діѐльності в закладі 

освіти, ю показником та основним критеріюм його відповідності 

професійній діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психолого-педагогічної 

літератури вказую на наѐвність різних підходів до визначеннѐ змісту і 

структури професійної компетентності педагога. На сьогодні в науці відсутній 

однозначний підхід до визначеннѐ понѐть «компетентність», «професійна 

компетентність». Більшість учених визначаять професійну компетентність ѐк 
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конкретний психічний стан, що даю змогу діѐти самостійно й відповідально, 

ѐк оволодіннѐ лядиноя певними вміннѐми виконувати окреслені професійні 

завданнѐ; ѐк професійну мобільність та здатність педагога виконувати задачі 

та обов’ѐзки, ѐкі перед ним щоденно постаять; ѐк наѐвність спеціальної 

освіти, глибокої загальної та спеціальної обізнаності, постійне підвищеннѐ 

особистої науково-професійної підготовки та кваліфікації; ѐк потенційну 

готовність розв’ѐзувати складні професійні завданнѐ (Адольф, 1998, с. 102). 

На думку науковців, показниками професійної компетентності ю загальна 

кількість необхідних знань, умінь та навичок; уміннѐ правильно їх застосувати 

під час виконаннѐ своїх функцій; знаннѐ й прогнозуваннѐ можливих наслідків 

певних дій; результат діѐльності педагога; практичний досвід; гнучкість 

методу; критичність мисленнѐ; а також професійні позиції й індивідуально-

психологічні характеристики (Болотов, 2003, с. 26). 

На думку Писаревої, професійна компетентність – це  здатність фахівцѐ 

від моменту початку своюї професійної діѐльності на рівні визначеного 

державоя певного стандарту відповідати суспільним вимогам професії 

шлѐхом ефективної професійної діѐльності та демонструвати належні 

особисті ѐкості, мобілізуячи длѐ цього відповідні знаннѐ, уміннѐ, навички, 

емоції, ґрунтуячись на власній внутрішній мотивації, ставленнѐх, моральних 

та етичних цінностѐх і досвіді, усвідомляячи обмеженнѐ у своїх знаннѐх та 

вміннѐх і акумуляячи інші ресурси длѐ їх компенсації (Писарева, 2002, с. 30). 

На підставі узагальненнѐ результатів теоретико-методологічного 

аналізу змісту понѐттѐ «професійна компетентність педагога», І. Драч 

виділив такі його сутнісні характеристики: 

– компетентність відображаю здатність педагога успішно виконувати 

функції та діѐти в різноманітних ситуаціѐх, що виникаять у процесі 

професійної діѐльності; 

– професійна компетентність педагога формуютьсѐ та виѐвлѐютьсѐ в 

діѐльності; 

– компетентність передбачаю оволодіннѐ професійними 

компетенціѐми ѐк закріпленими вимогами до педагогічної діѐльності; 

– рівень професійної компетентності педагога залежить від широти 

форматів контекстів, у ѐких він може вирішувати професійні завданнѐ; 

– компетентність виступаю засобом реалізації особистісних смислів 

педагога; 

– професійна компетентність педагога характеризую його готовність і 

здатність до саморозвитку в умовах постійних змін, що відбуваятьсѐ в 

суспільстві. 
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Отже, під професійноя компетентністя педагога будемо розуміти 

його здатність до виконаннѐ педагогічної діѐльності на основі інтеграції 

теоретичних знань, практичних умінь, досвіду, цінностей і значущих 

особистісних ѐкостей, міру й основний критерій відповідності її вимогам 

(Драч, 2012, с. 11). 

На думку Т. Ціпан розвиток професійної компетентності – у руках 

самого педагога, оскільки він усвідомлено регуляю стандарти своюї 

поведінки на основі набутого педагогічного досвіду. Тільки усвідомлений 

досвід маю сенс, через аналітичну діѐльність здійсняютьсѐ рефлексіѐ, ѐка 

перетворяю «сирий» досвід на особистісне присвоюне знаннѐ. У процесі 

рефлексії відбуваютьсѐ усвідомленнѐ не лише власного педагогічного 

досвіду, але й досвіду інших педагогів. 

Професійному зростання вчителѐ й підвищеннѐ рівнѐ його 

професійної компетентності сприѐять: високий духовно-моральний імідж 

закладу освіти, що забезпечуять сприѐтливі творчі умови роботи; 

систематична самоосвітнѐ діѐльність педагога, ѐка вклячаю навчаннѐ на 

курсах підвищеннѐ кваліфікації; участь у проюктах, конкурсах, фестивалѐх, 

конференціѐх, семінарах, педагогічних майстернѐх, роботі методичних 

об’юднань, творчих груп тощо; особистісно-зоріюнтована методична 

підтримка діѐльності педагога; акцент на інноваційному, творчо-

пошуковому компоненті методичної діѐльності; об’юктивна оцінка праці; 

моральне й матеріальне стимуляваннѐ (Ціпан, 2016, с. 180). 

Отже, проаналізувавши літературу, присвѐчену дослідження 

проблеми професійної компетентності педагога, можна зробити висновок, 

що професійна компетентність педагога – це комплексне понѐттѐ, ѐке 

вклячаю професійні педагогічні знаннѐ, уміннѐ, навички, готовність до 

складної педагогічної діѐльності, а також низку таких професійно важливих 

особистісних ѐкостей, ѐк: мобільність, комунікабельність, толерантність, 

креативність, урівноваженість, чуйність, доброзичливість, прагненнѐ до 

самопізнаннѐ, саморозвитку, самореалізації тощо. 

Мета статті – аналіз основних підходів до визначеннѐ професійної 

компетентності педагога, ѐка забезпечую його професійну майстерність.   

Методи досліджень. Длѐ реалізації мети статті були використані такі 

методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне 

спостереженнѐ, педагогічне порівнѐннѐ, статистичний метод. 

Виклад основного матеріалу. У педагогічному дослідженні взѐли 

участь 20 педагогів Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради різної спеціалізації. На 
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першому етапі дослідженнѐ всі учасники експерименту визначали, ѐкі 

компетентності, на їхня думку, формуять професійну компетентність 

педагога. На основі опрацьованого матеріалу досліджуваних було 

визначено чотири основні компетентності: комунікативна, соціальна, 

цифрова, здоров’ѐзбережувальна. Саме ці чотири компетентності були 

присутні в анкетах усіх 20-ти досліджуваних педагогів.  

На другому етапі дослідженнѐ учасникам експерименту 

пропонувалосѐ розділити ці компетентності у відсотковому 

співвідношенні. При цьому зазначалосѐ, що заборонѐютьсѐ розподілѐти 

відсотки рівномірно між усіма компетентностѐми. Результати розподілу 

були усереднені й узагальнені. 

Педагоги Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради на перше місце поставили 

здоров’ѐзбережувальну компетентність (38 %), аргументувавши це тим, що 

першочерговим завданнѐм педагога ю забезпеченнѐ успішного 

збереженнѐ та зміцненнѐ фізичного, соціального, психічного і духовного 

здоров’ѐ студентів в умовах соціального освітнього середовища. У 

навчальних програмах закладу всі дисципліни містѐть теми, ѐкі оріюнтовані 

на формуваннѐ та зміцненнѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності.  

Освітньо-кваліфікаційна характеристика педагога, ѐк необхідний 

компонент освітнього стандарту, визначаю низку вмінь фахівцѐ педагогічного 

спрѐмуваннѐ щодо формуваннѐ здоров’ѐзбережувального соціального 

середовища. Зокрема це такі: «З метоя формуваннѐ здорового способу 

життѐ сформувати вміннѐ глибокого усвідомленнѐ студентами тенденцій до 

погіршеннѐ показників здоров’ѐ молоді й дітей за останні роки, 

використовуячи статистичні дані про стан захворяваності і смертності молоді 

та дітей шлѐхом наданнѐ теоретичної інформації про фактори, що впливаять 

на здоров’ѐ дітей та молоді»; «З метоя створеннѐ культурного відпочинку 

длѐ молоді шлѐхом дотриманнѐ здорового способу життѐ навчити студентів 

знаходити шлѐхи визначеннѐ форм проведеннѐ дозвіллѐ й системи 

організації, ѐкі вони зможуть запропонувати молоді ѐк організатори»; 

«Сформувати вміннѐ будувати взаюмними між соціальним педагогом, 

інститутами суспільного вихованнѐ і батьками длѐ розв’ѐзаннѐ проблем 

вихованнѐ особистості» (Штонда, 2019, с. 110).  

Результати дослідженнѐ вказуять на важливість комунікативної 

компетентності педагога, оскільки досліджувані віднесли її на друге місце 

згідно ранжуваннѐ (29 %). Педагоги, ѐкі брали участь в експерименті, 

переконані, що ефективність професійної  діѐльності  ділового  спілкуваннѐ 
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визначаютьсѐ рівнем сформованості комунікативної компетентності в 

педагогів. Загалом, комунікативну компетентність педагога можна 

визначити ѐк здатність до ефективного спілкуваннѐ в межах професійних 

обов’ѐзків, що передбачаю вміннѐ  обміняватисѐ інформаціюя, сприймати 

співрозмовника, усвідомлявати його потреби, розуміти його почуттѐ і 

психологічні стани, досѐгати взаюморозуміннѐ. Компетентність цього 

різновиду вказую на наѐвність у педагога вміннѐ здійснявати 

комунікативну взаюмодія з різними особистостѐми, під час ѐкої фахівець 

повинен зберігати психологічну рівновагу, контролявати свої емоції і 

ѐкісно  виконувати професійні завданнѐ (Гузій, 2004, с. 123). 

Комунікативна компетентність ѐвлѐю собоя складну структуру. 

Є. Філатова зобразила її у виглѐді моделі з такими компонентами: 

 мотиваційноціннісний компонент, ѐкий містить у собі готовність 

педагога до професійного вдосконаленнѐ, відображаю стійкий інтерес до 

інноваційної діѐльності, потребу у професійному зростанні, прагненнѐ до 

саморозвитку та самореалізації; 

 когнітивний компонент, що містить знаннѐ сутності змісту 

комунікативної компетентності, відображаю знаннѐ сутності та ролі 

комунікативної компетентності, ѐкі пов’ѐзані з пізнаннѐм іншої лядини, 

вклячаю здатність ефективно вирішувати різні проблеми, що виникаять під 

час спілкуваннѐ; 

 операційнодіѐльнісний компонент, ѐкий містить досвід 

використаннѐ компетентності в різноманітних стандартних і нестандартних 

ситуаціѐх, здатність педагога до особистісно-оріюнтованої взаюмодії під час 

освітнього процесу вміннѐ зберігати емоційну рівновагу, запобігати 

вирішувати конфлікти конструктивним способом володіннѐ ораторським 

мистецтвом, грамотністя усної і письмової мови, публічноя 

репрезентаціюя результатів роботи, відбором оптимальних форм і методів 

самопрезентації, уміннѐ вироблѐти стратегія, тактику й техніку активної 

взаюмодії з лядьми, організовувати їх спільну діѐльність длѐ досѐгненнѐ 

певних соціально значущих цілей, уміннѐ об’юктивно оцінявати взаюмодія 

суб’юктів освітнього процесу, уміннѐ прогнозувати і обґрунтовувати 

результати ефективності взаюмодії (Равен, 2002, с. 125). 

Формуваннѐ комунікативної компетентності, згідно з думкоя 

Семенець, відбуваютьсѐ поступово, що пов’ѐзано з необхідністя опанувати 

різні рівні. У розвиткові ціюї компетентності можна виділити чотири рівні: 

перший рівень – неусвідомлена компетентність; другий  – репродуктивна 

компетентність; третій – продуктивна компетентність; четвертий – творча 
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компетентність (Семенець, 2010, с. 185). Серед виділених чотирьох рівнів 

сформованості комунікативної компетентності найвищим ю четвертий 

рівень – творча компетентність. Педагоги переконані, що студенти, ѐкі 

опанували четвертий (творчий) рівень комунікативної компетентності, не 

лише успішні в навчанні і здатні до самореалізації в суспільстві, але й 

оріюнтовані на взаюмодопомогу іншим студентам та партнерство. 

Ефективність процесу формуваннѐ комунікативної компетентності творчого 

рівнѐ забезпечуютьсѐ шлѐхом реалізації таких педагогічних умов: 

підвищеннѐ мотивації навчаннѐ студентів; підвищеннѐ їх активності; 

збагаченнѐ змісту освітнього процесу. 

На третю місце серед професійних компетентностей (18 %) педагоги 

віднесли цифрову компетентність, що набуваю все більшої актуальності в 

умовах сьогоденнѐ. Процес переходу до інформаційного суспільства вимагаю 

впровадженнѐ інноваційних підходів викладаннѐ й навчаннѐ, ѐкі забезпечать 

доступність та мобільність викладаннѐ на всіх його етапах. Потреба в 

удосконаленні цифрової компетентності в умовах дистанційного навчаннѐ на 

сьогодні ю невід’юмноя складовоя освітнього процесу ѐк студентів, так і 

викладачів (Карташова, 2018, с. 201). Інформатизаціѐ освіти – «процес, 

спрѐмований на задоволеннѐ освітніх інформаційних потреб (організаційних, 

економічних, наукових, технічних, виробничих, управлінських і навчально-

методичних) учасників освітнього процесу» (Гуревич, 2016, с. 9). На сьогодні в 

Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради вже зроблено важливі кроки до ефективного 

впровадженнѐ інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес 

шлѐхом забезпеченнѐ закладу освіти власноя внутрішньоя мережея G-Suit 

for Education, розробленнѐ електронних освітніх ресурсів, електронних 

навчальних комплексів та підручників, що спрѐмовую викладачів і студентів 

на формуваннѐ нового ставленнѐ до застосуваннѐ інформаційних технологій 

та, ѐк наслідок, підвищеннѐ й розвитку їхньої цифрової компетентності. 

Л. Г. Гаврілова та співав. переконані, що понѐттѐ «цифрової культури», 

«цифрової грамотності» та узагальняяче понѐттѐ «цифрової компетентності» 

в сучасних дослідженнѐх виходѐть за межі технологічної або цифрової галузі. 

Вони торкаятьсѐ широкого кола культурологічних, соціогуманітарних, 

комунікативних, ціннісних, етичних та ін. аспектів. Цифрова компетентність 

найчастіше визначаютьсѐ на основі загальноприйнѐтого розуміннѐ 

компетентності ѐк інтегрованої здатності особистості, ѐка складаютьсѐ зі 

знань, умінь, досвіду, цінностей і ставленнѐ, що можуть цілісно 

реалізовуватисѐ на практиці. Це понѐттѐ ю узагальнявальним длѐ попередніх, 
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оскільки сформована цифрова компетентність вміщую і цифрову грамотність, і 

цифрову культуру (Гаврілова, 2017, с. 13). 

Згідно з результатами нашого дослідженнѐ, учасники експерименту 

найменше відсотків віддали соціальній компетентності (15 %) і віднесли її на 

останню місце з усіх запропонованих. Проте, не дивлѐчись на це, соціальна 

компетентність увійшла, на думку досліджуваних педагогів, до основних 

компетентностей, ѐкі формуять професійну майстерність педагога.  

Соціально компетентна особистість вважаютьсѐ результатом прѐмого й 

опосередкованого соціального впливу на особистість з метоя набуттѐ нея 

соціального досвіду та можливості реалізації цього досвіду в соціальній 

практиці. Понѐттѐ «соціальна компетентність» – це здатність особистості 

оріюнтуватисѐ в різних життювих ситуаціѐх, жити й ефективно працявати в 

суспільстві на основі сучасної базової методологічної, світоглѐдної, духовної, 

моральної, інформаційної культури. Відповідно до цього, соціально 

компетентна лядина здатна: приймати особисті рішеннѐ  і прагнути до 

розуміннѐ власних почуттів і потреб; пригальмовувати неприюмні емоції та 

особисту невпевненість; досѐгати мети в суспільстві найефективнішим спо-

собом; правильно розуміти потреби, очікуваннѐ й вимоги інших лядей, ура-

ховувати їхні права та обов’ѐзки; постійно брати до уваги інтереси інших ля-

дей та власні бажаннѐ; усвідомлявати, що соціальна компетентність поваж-

ливе ставленнѐ до прав і обов’ѐзків інших лядей (Шмиголь, 2011, с. 199). 

Таким чином, соціальна компетентність ю, безперечно, важливоя 

характеристикоя сучасного педагога, ѐка відображаю рівень сформованості 

знань та вмінь будувати відносини з оточуячими лядьми в міжособистісних 

стосунках, поведінці. Учасники експерименту відзначаять, що нині саме 

соціалізаціѐ потребую знаячої уваги з боку викладачів, оскільки соціальні 

відносини впливаять на ѐкість наданнѐ освітніх послуг.  

Педагог у своїй професійній діѐльності виконую два завданнѐ: перше 

пов’ѐзане з реалізаціюя основної функції – передати власний досвід, тобто 

виконую технічну функція – забезпечую засвоюннѐ здобувачами освіти певної 

сукупності знань, умінь та навичок. Але інформаціѐ, ѐкоя ділитьсѐ педагог, 

маю подвійне походженнѐ: одна стосуютьсѐ зовнішнього світу, інша – самої 

особистості, лядей та суспільства, ѐк органічного середовища, у ѐкому 

перебуваю лядина (Щедровицький, 2015, с. 68). І, ѐкщо перші можна 

передати «механічно», звертаячись до студента переважно ѐк до об’юкта 

навчаннѐ, то другі набуваять реально особистісної сутності тільки тоді, коли 

переживаятьсѐ самим здобувачем освіти в живій практиці спілкуваннѐ та 

взаюмодії з педагогом. Цей аспект суспільних завдань педагога ѐкраз і 
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становить сферу його соціальної компетентності (Педагогическаѐ психологиѐ, 

2002). Зміст цього понѐттѐ, без сумніву, повинен відображати відповідний 

рівень сформованості особистості педагога, ѐк результат соціального 

розвитку, що ѐвлѐю собоя сукупність певних особистісних властивостей, 

потреб, здібностей, елементарних теоретичних уѐвлень та практичних умінь і 

торкатисѐ, насамперед, таких сфер, ѐк соціальне мисленнѐ, мовленнѐ, 

мотиви, емоції, міжособистісна поведінка, тобто когнітивний, поведінковий 

та емоційно-мотиваційний компоненти. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Оглѐд 

численних наукових джерел із питань компетентнісного підходу ѐк основи 

професійної майстерності педагога, проведеннѐ експериментального 

дослідженнѐ з метоя виокремленнѐ основних компетентностей, ѐкі 

впливаять на професійний розвиток педагога, дозволив зробити деѐкі 

узагальненнѐ. 

1. Професійна компетентність педагога – комплексне понѐттѐ, ѐке в 

літературі окресляютьсѐ з урахуваннѐм багатьох аспектів та передбачаю 

здатність педагога виконувати педагогічну діѐльність на основі інтеграції 

теоретичних знань, практичних умінь, досвіду, цінностей і важливих 

особистісних ѐкостей. 

2. Педагогами Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради визначено такі основні 

компетентності, ѐкі визначаять професійну майстерність педагога: 

здоров’ѐзбережувальну, комунікативну, соціальну та цифрову. 

3. Найважливішоя у професійному розвиткові педагоги вважаять 

здоров’ѐзбережувальну компетентність, ѐк таку, що забезпечую успішне 

збереженнѐ та зміцненнѐ фізичного, соціального, психічного і духовного 

здоров’ѐ студентів в умовах соціального освітнього середовища.  

4. Комунікативна та цифрова компетентність посіла, відповідно, 

друге і третю місце в ранжуванні професійних компетентностей сучасного 

педагога, що дозволѐю ефективно проводити комунікація «викладач-

студент» ѐк у навчальних аудиторіѐх, так і дистанційно. 

5. Важливоя також у професійній сформованості сучасного педагога 

ю соціальна компетентність, ѐка відображаю рівень сформованості знань та 

вмінь будувати відносини з оточуячими лядьми в міжособистісних 

стосунках та поведінці.  

Окреслені понѐттѐ наразі залишаятьсѐ дискусійними серед 

вітчизнѐного та зарубіжного наукового товариства й потребуять 

подальшого ґрунтовного вивченнѐ та дослідженнѐ. Актуальним ю також 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

58 

уточненнѐ структури понѐть і розробленнѐ нових комплексних підходів до 

професійної складової педагога в умовах дистанційного навчаннѐ, що й 

становить перспективу подальших досліджень. 
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РЕЗЮМЕ 
Раковець Оксана. Раковец Степан. Компетентность педагога как основа его 

профессионализма.  
В статье проанализированы основные подходы к определения проблемы 

профессиональной компетентности современного педагога. Определены клячевые 
компетентности, которые необходимы во времѐ предоставлениѐ качественных 
образовательных услуг, свѐзанных с модернизацией содержаниѐ, оптимизацией 
методов и технологий организации учебно-воспитательного процесса. В работе 
охарактеризованы различные подходы ученых к определения сущности понѐтиѐ 
профессиональной компетентности педагога и его составлѐящих. 

Ключевые слова: компетентность педагога, коммуникативнаѐ 
компетентность, социальнаѐ компетентность, образовательный процесс. 

SUMMURY 
Rakovets Oksana. Rakovets Stepan. Teacher competence as the basis of his 

professional skills.  
Due to the fact that the purpose of education is correlated with formation of the 

personal competence as a result of educational activities, there is a need to study the essence 
of the competence approach and its role in improving the efficiency of the educational 
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process. The article analyzes the main approaches to determining the problem of 
professional competence of a modern teacher. The key competences that are necessary for 
the provision of quality educational services related to the modernization of content, 
optimization of methods and technologies of organization of the educational process are 
identified. The article describes different approaches of scientists to determine the essence of 
the concept of professional competence of a teacher and its components. Professional 
competence of a teacher is a complex concept, which is defined in the literature taking into 
account many aspects and involves the teacher’s ability to perform pedagogical activities 
based on the integration of theoretical knowledge, practical skills, experience, values and 
important personal qualities. Teachers of Lutsk Pedagogical College have identified the 
following basic competences that determine the professional skills of a teacher: health, 
communication, social and digital. The most important thing in professional development of 
teachers is health competence, as one that ensures the successful preservation and 
strengthening of physical, social, mental and spiritual health of students in a social 
educational environment. Communicative and digital competence took, respectively, the 
second and third place in the ranking of professional competences of the modern teacher, 
which allows for effective communication “teacher-student” both in classrooms and 
remotely. Also important in the professional development of a modern teacher is social 
competence, which reflects the level of formation of knowledge and skills to build 
relationships with others in interpersonal relationships and behavior. 

Key words: teacher competence, communicative competence, social competence, 
educational process. 
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педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Досліджено 
мінімальну силу, ѐк стартовий показник подальшого розвитку силових здібностей 
підлітків. Розроблено методику розвитку сили підлітків, сутність ѐкої полѐгаю у 
плануванні силових навантажень на основі мінімальної сили й диференційованого 
підходу та застосуванні спеціально розроблених засобів і методів розвитку силових 
здібностей на уроках фізичної культури. Використаннѐ тренажерів оздоровчої 
спрѐмованості длѐ тренуваннѐ силових здібностей у дитѐчому та підлітковому віці 
ю перспективоя наших подальших досліджень. 

Ключові слова: підлітки, мінімальна сила, силові здібності, індивідуальні 
особливості, диференційований підхід, силові навантаженнѐ, авторська методика. 

 

Постановка проблеми. Сила складаю основу розвитку всіх фізичних 

ѐкостей і формуваннѐ рухових умінь і навичок. Проблема визначеннѐ 

мінімальної сили, ѐк стартового показника подальшого розвитку силових 

здібностей підлітків з урахуваннѐм їх індивідуальних особливостей 

залишаютьсѐ недостатньо вивченоя. У зв’ѐзку з цим визначеннѐ 

мінімальної сили у школѐрів маю ѐк науковий, так і практичний інтерес. Це 

даю можливість виѐвити педагогічні та фізіологічні закономірності розвитку 

силових здібностей підлітків і на цій підставі більш об’юктивно планувати 

силові навантаженнѐ й застосовувати ефективні засоби й методи розвитку 

сили на уроках фізичної культури.  

Аналіз актуальних досліджень. Вивчення різних аспектів силових 

здібностей присвѐчені роботи Верхошанського Ю. В., 1988; Матвююва Л. П., 

1977; Платонова В. М., 1986; Заціорського В. М., 1999; Тітаренко А., 2009; 

Іващенко О. В., Дуднік З. М., 2011; Іващенко О. В., Піменова О. О., 2012; 

Іващенко О. В., 2014; Кожанова О. С., Сторожик А. І., 2015; Кузьменко І. О., 

2017, Фоменко О. В., Фоменко В. Х., Каплѐ І. О., 2018; Куценко О. В., 2019; 

Худоліѐ О. М., 2020 та ін. У свої дослідженнѐх вони розкриваять фізіологічні й 

педагогічні закономірності, засоби й методи розвитку силових здібностей у 

дітей шкільного віку та методи педагогічного контроля. 

Віковий період 11–15 років, на думку багатьох науковців, ю 

найсприѐтливішим длѐ розвитку практично всіх фізичних ѐкостей, зокрема 

сили окремих груп м’ѐзів (Войнаровська, 2011, с. 9; Митчик, 2002, с. 8; Пантік, 

2000, с. 6; Суворова, 2003, с. 8). Саме тому в цьому віці спостерігаютьсѐ різкий 

скачок у розвитку силових здібностей (загальний приріст у хлопців становить 

79 % та 92 % – у дівчат), ѐкий певноя міроя відображую формуваннѐ 

структурних і функціональних можливостей органів і систем організму. І, 

ѐкщо в цей період раціонально організувати навантаженнѐ силової 

спрѐмованості, можна досѐгти значного приросту силових показників. 

З оглѐду на викладене, слід використовувати різні вправи, а саме: із 

зовнішнім навантаженнѐм, із власноя вагоя, ізометричні (статичні) 
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вправи, вправи в самоопорі (Платонов, 1997, с. 247; Сергіюнко, 2007, 

с. 288), рухливі ігри (Гученко, Прокопова, Міщенко 2020, с. 50). 

Вправи із зовнішнім навантаженнѐм ю найбільш діювими в розвитку 

силових здібностей, але вимагаять спеціального інвентаря, обладнаннѐ й 

організаційних умов їх виконаннѐ. Саме тому на уроках фізичної культури 

такі вправи використовуять обмежено. На противагу, вправи з власноя 

вагоя широко застосовуять у практиці фізичного вихованнѐ учнів, 

особливо на початковому етапі силової підготовки (Платонов, 1997, с. 247).  

При ізометричних (статичних) вправах м’ѐзи не скорочуятьсѐ і не роз-

тѐгуятьсѐ, а лише напружуятьсѐ, завдѐки цьому відбуваютьсѐ робота. Такі 

вправи не супроводжуятьсѐ механічним рухом, тому досѐгти значного ефек-

ту розвитку сили можна за менших витрат енергії (Андрійчук, 2011, с. 75–79).  

Сутність вправ у самоопорі полѐгаю в одночасному напруженні 

м’ѐзів-синергістів і м’ѐзів-антагоністів окремого суглоба. Вони можуть 

виконуватись у режимі статичного напруженнѐ, а також у повільному русі з 

напруженнѐм м’ѐзів по всій амплітуді руху. Такі вправи сприѐять 

збільшення маси м’ѐзів і вдосконалення внутрішньо-м’ѐзової координації. 

Вони ю травмобезпечними й не потребуять будь-ѐкого обладнаннѐ 

(Гогоць, Остапова, Остапов, 2010, с. 23). 

Найбільш поширеними методами розвитку силових здібностей, ѐкі 

використовуять у практиці фізичного вихованнѐ школѐрів ю метод 

повторного виконаннѐ вправ з різним опором і метод колового 

тренуваннѐ (Худолій, 2008). 

Не менш важливим, ѐк стверджуять вчені, ю виміряваннѐ сили. Длѐ 

цього використовуять апаратурні методики й тестуваннѐ (Линець, 1997, 

с. 34; Боднар, Кожух, 2015, с. 9–17). 

У результаті аналізу науково-методичної та спеціальної літератури 

нами були виділені аспекти теорії та методики розвитку силових 

здібностей, ѐкі вимагаять узагальненнѐ індивідуальних особливостей 

підлітків і особливостей методики їх силової підготовки. Незважаячи на 

те, що існую велика кількість педагогічних досліджень, науковці не дійшли 

юдиної думки щодо використаннѐ обтѐжень длѐ тренуваннѐ сили, 

особливо в дитѐчому та підлітковому віці (Кожанова, Сторожик, 2015, 

с. 114–118). Ізометричні навантаженнѐ – це один із найбільш недооцінених 

методів, ѐкий у змозі підвищити загальну витривалість організму. Низка 

авторів вважаять недоцільним їх використаннѐ у підлітковому віці (Гогоць, 

Остапова, Остапов, 2010, с. 23;  Андрійчук, 2011, с. 75–79). Визначеннѐ 

стартового показника силових здібностей підлітків і розробка 
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основоположних методичних рекомендацій з урахуваннѐм їх 

індивідуальних особливостей у науково-методичній літературі не 

достатньо висвітлено, тому потребую подальшої розробки.  

Мета статті – обґрунтуваннѐ й доведеннѐ ефективності авторської 

методики розвитку силових здібностей підлітків на основі мінімальної сили 

та під час здійсненнѐ диференційованого підходу. 

Методологія. Методологічноя основоя розвитку силових здібностей 

підлітків стали концептуальні положеннѐ психології, педагогіки, фізичної 

культури, відомості про специфічність сили м’ѐзів, що ю найважливішим 

чинником усебічного фізичного розвитку лядини в онтогенезі. В ході 

дослідженнѐ застосовували методи теоретичного аналізу науково-

методичної літератури, педагогічне тестуваннѐ, педагогічний експеримент, 

методи математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу. Вирішеннѐ поставленої мети 

здійснявалосѐ на базі закладу загальної середньої освіти № 3 м. Суми. 

У дослідженні взѐли участь 28 школѐрів 5–6 класів. До контрольної (КГ) та 

експериментальної (ЕГ) груп ввійшло по 14 осіб, серед ѐких 7 хлопців і 

7 дівчат. Дослідженнѐ проводилисѐ на добровільній основі післѐ уроків. Усі 

діти були віднесені до основної медичної групи й допущені до 

дослідницько-експериментальної роботи. 

Длѐ визначеннѐ мінімальної сили підлітків, ѐк базового компоненту 

розвитку силових здібностей, ми використали батарея тестів Клауса Вебера 

(Сергіюнко, 2001, с. 288). Силовий комплекс складаютьсѐ з шести тестів, ѐкі 

визначаятьсѐ в балах. Максимальна оцінка за тест 10 балів. Кожен із шести 

тестів виконуютьсѐ один раз. Між виконаннѐм окремих тестів даютьсѐ 

відпочинок 3–5 хв. Результатом ю сума балів, підрахована за всі тести. 

На початковому етапі констатувального експерименту, за 

результатами тестуваннѐ, всіх досліджуваних було розподіллено на групи: 

до першої були віднесені підлітки, ѐкі набрали 1–4 бали, до другої – 5–7 

балів, до третьої – 8–10 балів. На основі розподілу, дотримуячись 

поступовості й послідовності, їм надавали навантаженнѐ з урахуваннѐм 

мінімальної сили, індивідуальних особливостей і диференційованого 

підходу. В ѐкості основних засобів розвитку силових здібностей 

застосовували фізичні вправи: із зовнішнім опором, з власноя вагоя, 

ізометричні та вправи в самоопорі. 

У кожній із цих груп ми передбачили вправи длѐ м’ѐзів-антагоністів, 

при цьому на одному уроці фізичної культури надавали вправи лише длѐ  

1–2 груп м’ѐзів (длѐ передньої та задньої поверхні стегна, длѐ м’ѐзів біцепса 
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та трицепса) на початку основної частини, коли м’ѐзи вже розігріті, але 

організм ще не стомлений. Комплекси складалисѐ з 10–12 вправ. Починали з 

найпростіших і поступово їх замінявали більш складними. Дозували вправи 

завдѐки кількості разів у одному підході (ПМ – повторний максимум), 

кількості підходів, характеру та інтервалів відпочинку, інтенсивності 

виконаннѐ вправ. Длѐ розвитку абсолятної сили ПМ становив 8–12 разів у 

одному з 4–6 підходів, відпочинок – 2–4 хв., інтенсивність роботи – 60 %. Длѐ 

розвитку відносної сили ПМ збільшували до 13–18 разів, а кількість підходів 

зменшували до 2–4, інтенсивність роботи – 40–50 %. Длѐ розвитку силової 

витривалості інтенсивність зменшували до 25–30 %, і, навпаки, ПМ 

збільшували до максимуму. Враховуячи, що підліткам характерна висока 

лабільність нервових процесів, коли процеси збудженнѐ переважаять над 

процесами гальмуваннѐ, важливим було контролявати ЧСС. Інтервали 

відпочинку між підходами були в межах ЧСС 100–120 уд/хв.  

Завдѐки вправам з обтѐженнѐм масоя предметів ми дозували 

величину зусиль відповідно до індивідуальних можливостей підлітків та на 

основі мінімальної сили. В ѐкості обтѐженнѐ були гантелі, набивні м’ѐчі, 

протидіѐ партнера, опір пружних предметів, а саме – еспандери, гума.  

Також використовували вправи з обтѐженим опором зовнішнього 

середовища – це, біг по піску, по тирсі. У таких вправах складно було 

контролявати навантаженнѐ, вони не обмежені величиноя обтѐженнѐ, 

тому учні змушені були проѐвлѐти значні вольові зусиллѐ длѐ рішеннѐ 

рухових завдань. Величина опору була в межах 30–60 % від максимальних 

можливостей підлітків. 

Вправи з власного вагоя тіла виѐвилисѐ найефективнішими під час 

розвитку силових здібностей, особливо на початковому етапі. Оскільки 

маса тіла тривалий час залишаютьсѐ не змінноя, навантаженнѐ давали у 

відсотках з урахуваннѐм мінімальної сили.  

Вправи ізометричного характеру виконували на початку основної 

частини уроку, коли організм знаходивсѐ у стані оптимальної 

працездатності. Величина зусиллѐ становила 80–90 %, тривалість 2–3 с. із 

затримкоя диханнѐ післѐ неповного вдиху та з максимальним 

напруженнѐм. В одному підході виконували від 2–3 до 5–6 повторень 

через 6 с. На одну групу м’ѐзів виконували 2–3 підходи, 3–4 серії впродовж 

одного уроку фізичної культури. Відпочинок між підходами – 

екстремальний, між серіѐми – до повного відновленнѐ. 

Отже, в результаті математично-статистичної обробки даних було 

визначено мінімальну силу підлітків 10–11 років. Визначали середню 
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арифметичне значеннѐ та квадратичне відхиленнѐ длѐ двох вікових груп, 

хлопців і дівчат окремо. Длѐ зручності аналізу результатів дослідженнѐ 

тестам надали цифрові значеннѐ (Тест 1, Тест 2 і т. д.) Результати 

тестуваннѐ викладені в табл. 1, 2. 

Таблицѐ 1 

Показники мінімальної сили підлітків КГдо та після 

експерименту (за Клаусом Вебером) 

Показники Стать 

10 років 11 років 

X
X m  
до

 
X

X m  
післѐ

 
Р 

X
X m  
до

 
X

X m  
післѐ

 
Р 

Тест 1. Підніманнѐ 
тулуба з положеннѐ 
лежачи на спині в сід 
руки за головоя, ноги 
прѐмі 

Х 3,8±0,97 3,9±0,62 <0,01 3,9±0,64 4,1±0,61 <0,01 

Д 3,2±0,15 3,3±0,31 <0,01 3,4±0,58 3,5±0,32 <0,01 

Тест 2. Підніманнѐ 
тулуба з положеннѐ 
лежачи на спині в сід, 
ноги зігнуті в колінах 

Х 4,6±2,51 4,8±1,47 <0,01 4,7±1,22 5,0±0,31 <0,01 

Д 4,6±2,11 4,7±1,24 <0,01 4,7±1,06 4,8±0,13 <0,01 

Тест 3. Підніманнѐ ніг у 
положенні лежачи на 
спині 

Х 3,2±0,09 3,4±1,36 <0,01 3,3±0,12 3,5±0,14 <0,01 

Д 3,6±0,16 3,7±1,32 <0,01 3,7±0,41 3,8±0,12 <0,01 

Тест 4. Підніманнѐ 
тулуба з положеннѐ 
лежачи на животі 

Х 5,1±0,64 5,2±0,32 <0,01 5,3±0,36 5,5±0,18 <0,01 

Д 5,5±0,51 5,6±0,29 <0,01 5,6±0,22 5,8±0,16 <0,01 

Тест 5. Підніманнѐ ніг у 
положенні лежачи на 
животі 

Х 5,2±1,18 5,3±1,22 <0,01 5,4±1,12 5,6±1,19 <0,01 

Д 5,0±1,21 5,1±1,34 <0,01 5,1±1,16 5,2±1,11 <0,01 

Тест 6. Нахил тулуба 
вперед з положеннѐ 
стоѐчи 

Х 8,1±0,24 8,2±0,18 <0,01 8,3±0,21 8,5±0,34 <0,01 

Д 8,7±0,13 8,8±0,21 <0,01 8,7±0,18 8,9±0,12 <0,01 

 

Результати тестуваннѐ підлітків засвідчуять, що показники розвитку 

силових здібностей на початок експерименту в обох групах статистично 

значимо не відрізнѐятьсѐ (<0,01). На кінець експерименту показники 

підвищилисѐ, ѐк у КГ, так і в ЕГ. Так, у хлопців та дівчат КГ найвищі 

показники були в Тесті 6. У хлопців результати в середньому покращилисѐ 

з 3,85±0,24 до 4,0±0,26 бали, у дівчат з 8,7±0,16 до 8,85±0,17 бали. Дещо 

нижчі показники Тесту 4 і Тесту 5, їх результати становили відповідно 

5,2±0,5-5,35±0,25 бали та 5,3±1,15-5,45±1,21 бали. У дівчат Тест 5 маю такі 

дані: на початок експерименту 5,05±1,19, на кінець експерименту – 

5,15±1,23 бали, Тест 4 – 5,55±0,37-5,7±0,35 бали. Найнижчі показники були 

в Тесті 1, у хлопців вони становили 3,85±0,8 бали на початок експерименту 

і 4,0 ±0,6 бали в кінці, у дівчат відповідно 3,3±0,35-3,4±0,32 бали. Як видно, 

результати в КГ покращилисѐ, але незначно. Це даю можливість 
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стверджувати, що під час розвиту силових здібностей підлітків на уроках 

фізичної культури вихідний рівень силової підготовки не враховувавсѐ й 

недостатньо приділѐлосѐ уваги добору засобів і методів розвитку 

відповідно до індивідуальних особливостей учнів.  

Таблицѐ 2 

Показники мінімальної сили підлітків ЕГ до та після експерименту  

(за Клаусом Вебером) 

Показники Стать 

10 років 11 років 

X
X m  
до

 
X

X m  
післѐ

 
Р 

X
X m  
до

 
X

X m  
післѐ

 
Р 

Тест 1. Підніманнѐ 
тулуба з положеннѐ 
лежачи на спині в сід, 
руки за головоя, ноги 
прѐмі 

Х 3,8±0,86 5,1±0,68 <0,01 3,9±0,24 7,7±0,82 <0,01 

Д 3,2±0,15 5,9±0,31 <0,01 3,4±0,18 8,1±0,43 <0,01 

Тест 2. Підніманнѐ 
тулуба з положеннѐ 
лежачи на спині в сід, 
ноги зігнуті в колінах 

Х 4,6±2,47 7,8±1,05 <0,01 4,7±1,22 7,6±0,34 <0,01 

Д 4,6±2,11 6,3±1,23 <0,01 4,7±1,06  8,5±0,64 <0,01 

Тест 3. Підніманнѐ ніг у 
положенні лежачи на 
спині 

Х 3,3±0,17 6,8±1,33 <0,01 3,3±0,12 7,1±0,18 <0,01 

Д 3,6±0,16 7,0±1,32 <0,01 3,7±0,41 7,4±0,15 <0,01 

Тест 4. Підніманнѐ 
тулуба з положеннѐ 
лежачи на животі 

Х 5,1±0,64 7,4±0,12 <0,01 5,3±0,36 8,0±0,22 <0,01 

Д 5,5±0,51 6,9±1,02 <0,01 5,6±0,27 8,7±0,11 <0,01 

Тест 5. Підніманнѐ ніг у 
положенні лежачи на 
животі 

Х 5,2±1,08 7,6±1,22 <0,01 5,3±1,14 8,1±0,19 <0,01 

Д 5,0±1,13 8,4±1,34 <0,01 5,0±1,22 8,8±1,16 <0,01 

Тест 6. Нахил тулуба 
вперед із положеннѐ 
стоѐчи 

Х 8,1±0,24 9,7±0,18 <0,01 8,1±0,21 9,9±0,22 <0,01 

Д 8,6±0,13 9,9±0,21 <0,01 8,5±0,18 10,0±0,31 <0,01 

 

У результаті статистичної обробки даних ми визначили, що 

показники розвитку силових здібностей підлітків ЕГ, післѐ впровадженнѐ 

авторської методики, значно покращилисѐ. Найбільший приріст у хлопців 

відбувавсѐ в Тесті 3, з 3,3±1,15 на 6,95±0,76, у дівчат – у Тесті 1 – 3,3±1,17-

7,0±0,37 бали. Найменше підвищилисѐ результати у хлопців у Тесті 6, на 

початок експерименту вони складали 8,1±0,23 бали, на кінець – 9,8±0,2 

бали, у дівчат відповідно 8,55±0,16-9,95±0,26 бали. Отже, найбільш 

інтенсивно, ѐк у хлопців так і в дівчат підвищилисѐ результати в тих Тестах, 

ѐкі на початок експерименту мали низькі показники. Дані дослідженнѐ 

свідчать, ѐкщо цілеспрѐмовано впливати на розвиток силових здібностей 

підлітків, ураховуячи індивідуальні особливості та здійснявати 

диференційований підхід, результати можна значно підвищити (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Динаміка росту силових здібностей хлопців 10–11 років КГ та 

ЕГ до та післѐ експерименту 
 

Варто зазначити, що в цілому віковий розвиток різних груп м’ѐзів 

проходить нерівномірно й індивідуально. У дівчат 10–11 років відбуваютьсѐ 

зростаннѐ всіх груп м’ѐзів, бо саме цей вік ю сенситивним. У хлопців 

показники розвитку сили покращуятьсѐ в 14–15 років і досѐгаять 

максимуму у 15–17. Тому в досліджуваний період показники силових 

здібностей дівчат дещо перевищуять показники хлопців. Так, результати 

досліджень засвідчили, що у хлопців КГ показники Тесту 1 збільшилисѐ на 

2,4 бали, тоді, ѐк у дівчат на 3,6 бали, Тесту 5 на 2,4 бали у хлопців, 

відповідно у дівчат на 3,5 бали. Результати Тесту 3 засвідчили збільшеннѐ 

показників у хлопців і дівчат на 3,5 бали. Дещо вищі результати виѐвлені у 

хлопців за показниками Тесту 2 – 2,8 бали, у дівчат – 2,7 бали. Результати 

Тесту 4 у хлопців збільшилисѐ на 2,4 бали, у дівчат – на 2,1 бали, Тесту 6 у 

хлопців на 1,5, у дівчат відповідно – на 1,1 бали.  
 

 
 

Рис. 2. Динаміка росту силових здібностей дівчат 10–11 років КГ та ЕГ 

до й післѐ експерименту. 
 

Висновки. Результати тестуваннѐ свідчать, що розвиток силових 

здібностей у підлітків різний і зміняютьсѐ у зв’ѐзку з віком, ростом і 
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розвитком організму. Саме тому розвиток силових здібностей в учнів  

10–11 років характеризуятьсѐ нерівномірністя. Але, ѐкщо під час вибору 

засобів силової підготовки виходити з педагогічного завданнѐ, функціональ-

них особливостей і мінімальної сили, можна досѐгти значного приросту 

силових здібностей. Слід також ураховувати, що тривале застосуваннѐ одних і 

тих самих вправ не сприѐю ефективному розвитку силових здібностей, але 

використаннѐ нових, навіть менш складних, сприѐю розвитку сили.  

Перспективи подальших досліджень. Використаннѐ тренажерів длѐ 

тренуваннѐ сили, особливо в дитѐчому та підлітковому віці ю перспективоя 

наших подальших досліджень. 
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РЕЗЮМЕ 
Рыбалко Петр, Прокопова Людмила, Гвоздецкая Светлана, Красилов Андрей, 

Пономаренко Олег. Минимальнаѐ сила как базовый компонент дифференцированного 
развитиѐ силовых способностей подростков. 

Статьѐ посвѐщена исследования силовых способностей школьников 10–11 
лет. Целья статьи ѐвлѐетсѐ обоснование и доказательства эффективности 
авторской методики развитиѐ силовых способностей подростков на основе 
минимальной силы и при осуществлении дифференцированного подхода. В ходе 
исследованиѐ применѐлись методы теоретического анализа научно-методической 
литературы, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы 
математической статистики. Исследовано минимальнуя силу, как стартовый 
показатель дальнейшего развитиѐ силовых способностей подростков. Разработана 
методика развитиѐ силы подростков, сущность которой заклячаетсѐ в 
планировании силовых нагрузок на основе минимальной силы и 
дифференцированного подхода, а также применениѐ специально разработанных 
средств и методов развитиѐ силовых способностей на уроках физической культуры. 
Использование тренажеров оздоровительной направленности длѐ тренировки 
силовых способностей в детском и подростковом возрасте ѐвлѐетсѐ перспективой 
наших дальнейших исследований.  

Ключевые слова: подростки, минимальнаѐ сила, силовые способности, 
индивидуальные особенности, дифференцированный подход, силовые нагрузки, 
авторскаѐ методика. 

SUMMARY 
Petro Rybalko, Liudmyla Prokopova, Svitlana Gvozdetska, Andrii Кrasilov, Oleg 

Ponomarenko. Minimum strength as a basic component of the differentiated development 
of strength abilities of adolescents. 

The strength is the basis for the development of all physical qualities and formation of 
motor skills. The problem of determining the minimum force as the starting indicator of 
further development of force abilities of adolescents of 10-11 years old, taking into account 
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their individual characteristics remains insufficiently studied. In this regard, the definition of 
minimum strength in schoolchildren represents both scientific and practical interest. 

The article is aimed at substantiation and proof of the efficiency of the authors’ 
methodology of development of adolescents on the basis of minimum strength and in the 
implementation of a differentiated approach. 

In the course of the study, methods of theoretical analysis of scientific-methodological 
literature, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics 
were used. 

Scientific novelty lies in the fact that the minimum strength is investigated as a 
starting indicator of further development of adolescent power capabilities taking into 
account their individual characteristics. The differentiated approach in the development of 
boys and girls of 10-11 years old has been applied. The authors’ methodology for the 
development of adolescent’s power abilities, the essence of which is to use the means of 
development of power abilities that were distributed to groups: with external resistance, with 
its own weight, isometric and self-polluter exercises. The method of re-execution of exercises 
with different resistance and method of circular training were applied. The results of testing 
indicate that development of strength in adolescents is different and varies due to the 
growth and development of the organism and is characterized by unevenness. When 
choosing a power preparation, based on the pedagogical task, functional features and 
minimum strength, you can achieve a significant increase in power abilities. Prolonged use of 
one and the same exercises does not contribute to the effective development of adolescent 
power capabilities, therefore, there is a periodic application of even less effective means, but 
new ones, promotes effective development of force. 

The results of the study have shown that the methodology provides with a possibility 
for active planning of the strategy and using effective methods of strength development in 
the lessons of physical cultur. 

Key words: teenagers, minimal strength, power abilities, individual features, 
differentiated approach, power loads, authors’ methodology. 
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ON THE ISSUE OF KEY COACHING COMPETENCES OF THE ORGANIZATION 

MANAGER 
 

The article considers the theoretical provisions of the key coaching competences of 
the organization manager. It has been found out that a modern manager must have certain 
psychological qualities: empathy, directness, impartiality, willingness to apply a 
fundamentally different approach to personnel management. The authoritarian and 
debatable approaches are considered. It is determined that coaching provides the manager 
with real control and the subordinate with real responsibility. In coaching, personal 
effectiveness is linked to the awareness and responsibility of the manager and the 
subordinate. It is established that the manager as a coach in his work is guided by the values 
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of subject-subject relations. The integrated approach to the development of personal and 
interpersonal effectiveness by S. Covey and the levels of principle-oriented leadership, 
developed by him, are analyzed. The aspects of the “portrait of the ideal coach” developed by 
A. Savkin and M. Danylova are considered. 

Key words: coaching, technology, efficiency, personnel, competences, competence 
approach, organization, management. 

 

Introduction. Human resources have always been the most important 

value of an organization. In the crisis conditions and increasing rates of 

transformations, new technologies of personnel management become an 

important condition for the viability and revival of organizations. Today in the 

field of personnel management a new system of views is being formed, which is 

focused on maximizing specialists’ potential, their unique specialized 

knowledge and skills, communicative competences and creative abilities for 

professional self-realization. Innovative coaching technology is a set of socio-

psychological and managerial technologies aimed at assessing competences, 

identifying strengths and weaknesses, increasing motivation to achieve results, 

improving the effectiveness of individual employees, senior executives 

(individual coaching or coaching-consulting); structural units (group or team 

coaching); organizations in general (organizational coaching). 

Analysis of current research. M. Danylova, J. Gibner, T. Gallwey, 

D. Goleman, T. J. Leonard, E. Parslow, R. Pryor, M. Ray, A. Savkin, J. Smart, 

N. Smith, F. Stone, N. Tomaszek, J. Whitmore were engaged in research on 

coaching technology, formation of its theoretical and practical bases. Among 

domestic scientists, different aspects of coaching in the context of management 

studied V. Huriievska, V. Zhukovska, V. Kulyk, N. Lev, Ye. Lohvynovskyi, 

O. Martsinkovska, A. Mazaraky, M. Nahara, V. Pavlov, H. Peredalo, I. Petrovska, 

N. Sychova. 

Competence approach, which serves as a resource in the crisis of the 

traditional education system, is studied by modern scientists: I. Bekh, N. Bibik, 

I. Yermakov, O. Kononko, V. Kraievskyi, O. Liebiediev, V. Luhovyi, L. Masol, 

O. Ovcharuk, O. Pometun, O. Savchenko, A. Sbruieva, O. Sukhomlynska, 

A. Khutorskyi. 

The purpose of the article is to conduct a theoretical analysis of the key 

coaching competences of the organization manager. 

Research methods – analysis of scientific research of domestic and 

foreign scientists on the problem of key coaching competences of the 

organization manager. 

Research results. Traditionally, competence approach is used in the 

process of learning and preparing for coaching. First of all, the task of this 
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approach is to expand the concept of a qualified specialist and create a 

specialist of the “competence”, who does not only have a certain level of 

knowledge, skills and abilities, but also is able to implement them. For a 

coaching specialist it is crucial. 

Professional training using a competence approach creates the necessary 

key and secondary competences of the specialist and, as a result, forms the 

required level of professional competence of the specialist. Competence 

approach in education lies in defining the goals of education, organization of 

the educational process and systematic evaluation of learning outcomes, which 

guarantees the quality of education. The overall main value of the competence-

based approach is that it meets the demands of management as efficiently and 

purposefully as possible. 

The competence-based approach involves the growth of competences, 

obtaining the desired quality, qualifications and professional competence of the 

coach-manager. The ICM professional learning standard corresponds to four 

functional trajectories and is based on four main competences: potential compe-

tence; corporate competence; communicative competence; subject competence. 

1. Potential competence consists of the molding competences of the coach 

on issues of personal potentiation, strengthening, promotion. It includes such 

processes as training, professional development, self-development, customer 

search, sales. Potential competence is based on such competences as personal 

development, leadership, goal setting, potentiation, environmental friendliness, 

neutrality (coach’s position), awareness, responsibility, commitment. 

2. Corporate competence consists of organizational and administrative 

coaching, which forms the competence of the entire coaching industry. The 

coach relies on knowledge about the features of a professional corporation. 

Corporate competence includes such areas as history, laws, norms, ethics, 

values, rules, standards, qualifications, contracts, coaching and welfare. 

3. Communicative competence consists of the molding competences of a 

coach on human nature, it is based on knowledge about man. Communicative 

competence includes the following competences: intelligence, active listening, 

coaching questions, rhetoric, heuristics, sophistry, metaphor construction, 

storytelling, coaching templates, sharing, tuning, working with trust. 

4. Subject competence consists of the molding competences of the coach 

regarding the professional content of coaching. The coach relies on knowledge of 

the functional structure of coaching. Subject competence includes principles, 

concepts, strategies, models, structures, technologies, techniques, techniques 

(Смарт, 2004). 
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The theory of competences in coaching reveals learning as a four-stage 

process that involves transition from unconscious incompetence to 

unconscious competence. With unconscious incompetence, a person does not 

know that he does not know or does not know how to do something. That is, a 

person is at the level of “I do not know what I do not know”, perhaps he does 

not feel the need to acquire this skill or knowledge and has not yet realized the 

lack of his own competence. 

With conscious incompetence, a person acquires knowledge of his 

“ignorance”. This is usually due to a need or desire to take action. This level is “I 

know what I don’t know”. 

With conscious competence, a person needs to undergo training, either 

formal or informal. Often at this stage a person accurately copies the actions of his 

teacher (coach). Every moment a person realizes what he is doing because he 

“knows what he knows”. In unconscious competence, human knowledge and 

skills are used so often that they become “habits”. By performing the appropriate 

actions, the individual no longer feels the need to think through each subsequent 

step, because the algorithm of action is embedded in the unconscious (or 

subconscious). Now a person can say, “I don’t know what I know”. 

Thus, coaching as a process occurs when the subject is consciously or 

unconsciously competent, but he needs to move to the next level of his 

activity. Coaching helps people look at one aspect or another of their work 

through informed, objective “leadership”. This method aims to help people 

optimize performance, not to learn something new. The central task of 

coaching is to use existing knowledge and skills (sometimes in combination 

with a review of views and familiar approaches). 

A modern manager must have certain psychological qualities: empathy, 

directness, impartiality, as well as good will to take a fundamentally different 

approach to personnel management. He also has to choose his own path, as 

there are several stereotypical role models he can follow, and he will even have 

to overcome the initial resistance of some of his staff who do not want to 

deviate from traditional management. Such employees may fear additional 

personal responsibility as a result of a new style of management due to 

coaching. These problems are predictable and are mostly easily remedied 

through coaching (Уитмор, 2005). 

According to J. Whitmore, traditional options for management or 

communication style can be placed along some axis, where the autocratic 

approach will be at one end of the spectrum, and the restriction of interference in 

the work of subordinates – on the other. Most managers choose a position 
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between the two extremes, but coaching lies in a completely different plane and 

combines the merits of these extremes, without taking their risks. In response to 

the manager’s questions asked according to the rules of coaching, the subordinate 

is aware of all aspects of the tasks and necessary actions. This clarity allows him to 

be confident in success and thus take responsibility for his actions (Уитмор, 2012). 

Growing awareness of employees creates a need for them to be more 

involved in decisions, affects development of their responsibilities. Managers 

must understand that subordinates’ responsibility is not a cause for pressure, 

but a capital on which the effectiveness of the entire team depends. Therefore, 

it is necessary to involve in work so as not to stress subordinates with 

responsibility, but to give them the opportunity to realize their inner 

motivation, and not relying on it to develop a deep-level responsibility. 

In coaching, personal effectiveness is associated with such concepts as 

awareness and responsibility of the manager and subordinate. 

The first key element of coaching is realization that it is the product of 

focused attention, concentration and clarity. It is the concentration and clarity 

of perception of relevant evidence and information, and the ability to 

determine what exactly is relevant to the case. This ability will include an 

understanding of the system, its dynamics, the relationship between things and 

people, and an understanding of the management psychology. Awareness also 

includes self-awareness, in particular understanding when and how emotions 

or desires affect perception. The degree of awareness is characterized by the 

feedback, both from other people, from the inner feeling, and from the 

external environment, which is perceived and understood by man as a result of 

his own activities. And the feedback is not evaluative, but meaningful. 

Another key element of coaching is responsibility. Responsibility is the most 

important property of a person and its content is analyzed in connection with the 

study of the personality, his cognitive processes, psychology of management, 

moral education and development. A sense of true responsibility invariably 

includes choice. Instructing a subordinate that he is responsible for a case does 

not mean that he has a sense of responsibility: he can perform tasks only because 

in case of non-compliance he will be threatened by something unpleasant. But 

doing something to avoid trouble does not mean optimizing performance. There 

will be no effective activity until the person feels responsible. And it comes with a 

choice, which, in turn, requires the right questions. 

Thus, the manager as a coach in his work is based on completely 

different values – the values of the subject-subject relations, in which the 

position of subordinates changes; subordinates are transformed from a passive 
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object of influence into an active, proactive, independent, responsible, with a 

sense of self-worth, subject, partner, equal member of the management team. 

It is the subject-subject relationships that form the basis of corporate 

governance and its main component – corporate culture (Коучинг, 2011). 

According to the topic of our study, the concept of J. Whitmore, who 

insists that the manager should be perceived as support, not as a threat, is 

conceptually important. He believes that the fundamental basis for the 

organization development is the chief executive, his personality, his 

professional and personal development. 

In coaching, there are different approaches to the professional and 

personal development of the manager. The most famous is the integrated 

approach to the development of personal and interpersonal effectiveness by S. 

Covey. His method helps the leader to move forward on the axis of maturity from 

dependence to independence, and from independence to interdependence. 

Dependence is expressed by “you – paradigm”: you care about me; you want 

something for me; you failed; I blame you for failure. Independence is expressed 

by the “I – paradigm”: I can do it; I choose responsibility; I rely on myself; I can 

choose. Interdependence is expressed by the “we – paradigm”: we can do it; we 

can interact; we can, by combining our abilities and capabilities, create together 

something more significant (Кови, 2002). 

According to S. Covey’s study, such skills as activity, purposefulness, the 

ability to set priorities, reflect a person’s ability to manage himself, allow him to 

become independent, creating a basis for effective interdependence. Such aspects 

as cooperation, co-creation and the ability to understand others lead to success in 

interaction and communication, in teamwork. Researchers of the psychology of 

coaching pay special attention to such a skill as the skill of renewal, regular, 

balanced renewal of the basic components of human life. This determines the 

motivation for continuous improvement, creates an upward spiral of growth, 

raises a person to new levels of understanding of life and work (Кови, 2002). 

S. Covey emphasizes that the skill of renewal is similar to the method of 

self-coaching by J. Luciani. Self-coaching is defined as “self-learning” or 

“personal coaching”. In other words, it is a program of personal growth. J. 

Luciani reveals the technology of human self-realization, which is based on 

taking responsibility for one’s thoughts, actions, habits and entirely for one’s 

personality. Self-realization in this sense is not so much a result as a continuous 

process that lasts a lifetime (Кови, 2002). 

S. Covey introduced the idea of a principle-oriented learning 

environment. He proposes the paradigm of the organization and distinguishes 
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four levels of principle-oriented leadership: personal, interpersonal, managerial 

and organizational (Кови, 2002). Each level has its own key principle: 

1. Reliability on a personal level. 

2. Trust at the interpersonal level. 

3. Expansion of legal capacity at the management level. 

4. Establishment at the organizational level (Кови, 2002). 

If the level of trust is high, the structure of the organization will be 

extremely flexible, and the control sector will be extremely broad, as 

employees creatively organize their own activities. They do their job well and 

without reminders, because they have a common perspective with the 

organization, based on certain cornerstones and values. And the systematic 

work of the coach in this sense is to update the organization’s staff mission. 

Organizational coaching is an effective social technology for the 

formation of work motivation, more productive socio-economic behavior of 

employees of the organization. The organizational coach within the 

organization must be able to implement the following tasks: 

1. Targeted management of the company: the technique of setting goals 

for enterprise development; hierarchy of goals in the organization; target 

model of business construction; motivation through goal setting; definition of 

areas of managers’ responsibility, including tasks-functions and tasks-projects; 

areas of responsibility – a tool for targeted management of the organization. 

2. Strategic planning: reasons for non-implementation of plans; definition of 

own planning strategies; typical bases for planning strategies: on the purposes and 

on available resources; advantages and limitations of each strategy; integrated 

planning strategy; definition of strategic goals of the organization; verification of 

strategic goals (SMART: specific, measurable, achievable, real, relevant over time); 

development of the company’s strategic plan. 

3. Tactical planning: definition of areas of responsibility for the 

implementation of strategic goals (decomposition of goals); setting tasks for 

performers; development of tactical plans by areas; system for monitoring the 

implementation of plans; adjustment of goals. 

4. Personal time management (time-coaching): identifying the causes of 

time loss; determining the time available; effective organization of the 

workspace; prioritization of features of strategic, project and operational 

planning; creating calendar plans. 

5. Management of professional growth of employees: identification of 

employees’ values; development of employees’ initiative, willingness to take 

responsibility for decision-making; determining the reasons and incentives for 
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motivation and self-motivation of employees to professional growth; formation 

of labor motivation; career management. 

6. Development of corporate culture: search and formation of 

interrelations between corporate and personal values of employees; 

development of a coaching style of management aimed at optimizing the 

achievement of the task and encouraging initiative; formation of corporate 

behavior of employees (Шрагенхайм, 2016). 

The use of coaching technology for the formation of effective socio-

economic behavior of employees of the organization allows to structure the 

process of achieving certain management results. Modern management in the 

style of coaching is a view of the company’s staff as a huge potential, where 

each employee is a mature creative person able to solve problems, make 

choices, make decisions, take responsibility. 

Conclusions and prospects for further scientific research. Based on the 

results of the study, we can state that the key coaching competences of the 

organization manager are: knowledge of the principles of coaching sessions; 

knowledge of the laws of organizational development; belief in one’s own 

potential and the potential of the employee; respect for the personality and 

values of the employee; strategic thinking; desire to improve in management. A 

modern manager must have certain psychological qualities for implementation 

of the coaching technology: empathy, directness, impartiality, good will. 

Further study requires foreign experience of forming coaching competences in 

future organization managers. 
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РЕЗЮМЕ 
Скоробагатская Оксана, Осьмук Наталья. К вопросу о коучингивых 

компетентностѐх менеджера организации. 
В статье рассмотрены теоретические положениѐ клячевых коучингових 

компетентностей менеджера организации. Выѐснено, что современный менеджер 
должен иметь определенные психологические качества: сопереживание, прѐмоту, 
непредвзѐтость, готовность к применения принципиально иного подхода к 
персоналу. Рассмотрены авторитарный и дискуссионный подходы. Выѐснено, что 
коучинг обеспечивает менеджера реальным контролем, а подчиненного – реальной 
ответственностья. В коучинге личностнаѐ эффективность свѐзана 
осознанностья и ответственностья менеджера и подчиненного. Установлено, что 
менеджер как коуч в своей деѐтельности опираетсѐ на ценности субъект-
субъектных отношений. Проанализированы интегрированный подход к развития 
персональной и межличностной эффективности С. Кови, разработанные им уровни 
принципиально-ориентированного руководства. Рассмотрены аспекты «портрета 
идеального коуча», разработанного А. Савкиным и М. Даниловой. 

Ключевые слова: коучинг, технологиѐ, эффективность, персонал, 
компетенции, компетентностный подход, организациѐ, менеджмент. 

АНОТАЦІЯ 
Скоробагатська Оксана, Осьмук Наталія. До питаннѐ про клячові коучингові 

компетентності менеджера організації. 
У статті розглѐнуто теоретичні положеннѐ клячових коучингових 

компетенцій менеджера організації. Проаналізовано компетентнісний підхід та 
основні компетентності: потенційна компетентність; корпоративна 
компетентність; комунікативна компетентність; предметна компетентність. 
З’ѐсовано, що сучасний менеджер повинен мати певні психологічні ѐкості: 
співпереживаннѐ, прѐмоту, неупередженість, добру воля, щоб застосовувати 
принципово інший підхід до персоналу. Розглѐнуто авторитарний та дискусійний 
підходи. З’ѐсовано, що коучинг забезпечую менеджера реальним, а не ілязорним 
контролем, а підлеглого – реальноя, а не ілязорноя відповідальністя. Оскільки 
коучинг – це стиль менеджменту трансформованої культури, то ѐкщо стиль буде 
зміняватисѐ від директивного до коучингового, то і організаційна культура теж 
почне зміняватисѐ. Іюрархіѐ поступаютьсѐ місцем підтримці; осуд заміняютьсѐ 
чесноя оцінкоя; зовнішні мотивації заміняятьсѐ самомотиваціюя; захисні бар’юри 
падаять з утвореннѐм команди; змін більше не боѐтьсѐ, а приймаять їх; метоя 
стаю не задоволеннѐ очікувань керівника, а наданнѐ послуг замовнику; секретність і 
цензура заміняятьсѐ на відкритість і чесність; тиск роботи перетворяютьсѐ у 
виклик від роботи; стресова реакціѐ в авторитарному стилі поступаютьсѐ 
довгостроковому стратегічному мислення. Підкреслено, що зростаяча обізнаність 
співробітників породжую в них потребу бути більш залученими в рішеннѐ, впливаю на 
розвиток їх відповідальності. Виходѐчи з цього, менеджери повинні розуміти, що 
відповідальність підлеглих – це не причина длѐ тиску, а капітал, від ѐкого залежить 
ефективність роботи всього колективу. Тому потрібно залучаячи до роботи, 
давати можливість персоналу усвідомлявати внутрішня мотивація, та 
спираячись не неї, вироблѐти відповідальність глибинного рівнѐ. У коучингу 
особистісна ефективність пов’ѐзана з такими понѐттѐми, ѐк усвідомленість і 
відповідальність менеджера і підлеглого. З’ѐсовано, що менеджер ѐк коуч у своїй 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

79 

діѐльності спираютьсѐ на зовсім інші цінності – цінності суб’юкт-суб’юктних 
відносин, у ѐких зміняютьсѐ позиціѐ підлеглих; підлеглі перетворяятьсѐ з пасивного 
об’юкта впливів на активного, ініціативного, самостійного, відповідального, з 
почуттѐм власної гідності суб’юкта, партнера, рівноправного члена управлінської 
команди. Підкреслено, що суб’юкт-суб’юктні відносини складаять основу 
корпоративного управліннѐ і його основного компонента – корпоративної культури. 
Проаналізовано інтегрований підхід до розвитку персональної та міжособистісної 
ефективності С. Кові, розроблені ним рівні принципово-оріюнтованого керівництва: 
особистісний, міжособистісний, управлінський та організаційний. Розглѐнуто 
аспекти «портрету ідеального коуча», розробленого О. Савкіним і М. Даниловоя. 

Ключові слова: коучинг, технологіѐ, ефективність, персонал, компетенції, 
компетентнісний підхід, організаціѐ, менеджмент. 
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НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ ТА ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 
 

Метоя дослідженнѐ виступаю визначеннѐ сутності та особливостей 
проблеми гуманізації в межах історичної освіти. Автори, використовуячи шкільну 
практику, доводѐть, що історіѐ не може бути фрагментарноя та розмитоя з 
оглѐду на значеннѐ історичного знаннѐ длѐ інтелектуального й морального 
становленнѐ особистості, розвитку її самоусвідомленнѐ й потреб у громадѐнській 
самореалізації. Неможливо формувати в учнів цілісну картину світу, розуміннѐ ролі 
та власного місцѐ в ньому поза історичним контекстом.  

У результаті дослідженнѐ, автори прийшли до висновку, що широке 
використаннѐ проблем гуманістичного підходу в освітньому процесі виступаю 
потребоя сучасності. В основу змісту історичної освіти покладено найсуттювіші 
длѐ життѐ лядини знаннѐ: комунікаціѐ, пошук і опрацяваннѐ інформації; розв’ѐзаннѐ 
нагальних життювих проблем; пізнаннѐ себе, інших лядей, природи, її значеннѐ длѐ 
життѐ; власний саморозвиток. Таке розуміннѐ світу закладаю фундамент 
бережного ставленнѐ до лядства, держави, нації, довкіллѐ, усвідомленнѐ себе 
органічноя частиноя природи, мікрокосмосу. 

Ключові слова: гуманізаціѐ, гуманітарна культура, гуманізаціѐ освіти, 
викладаннѐ історії, навчаннѐ історії, освіта. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні досвід провідних ювропейських країн 

свідчить, що навчаннѐ історії розглѐдаютьсѐ ѐк важливий чинник стабільності, 

юдності суспільства, утвердженнѐ національної самосвідомості. Гуманізаціѐ – 

це процес одухотвореннѐ, олядненнѐ всіх умов життѐ та праці, усього змісту 

навчально-виховної діѐльності, всіх видів і форм відносин, що складаятьсѐ в 

освітѐнських закладах. Процеси гуманізації значно масштабніші, значно 
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складніші; це процеси морально-психологічної перебудови лядини, внут-

рішньої переоріюнтації системи духовних цінностей, усвідомленнѐ власної 

гідності й цінності іншої лядини, формуваннѐ почуттів відповідальності та 

причетності до минулого, сучасного й майбутнього (Буѐльська, 2006, с. 4). 

Аналіз актуальних досліджень. Українськими вченими 

(В. Андрущенко, І. Зѐзян, В. Кремень, С. Сисоюва та ін.) за часи 

незалежності обґрунтована необхідність гуманізації сучасної історичної 

освіти. Педагогічні ідеї в історичній науці щодо забезпеченнѐ нового рівнѐ 

гуманізації всіх сфер життюдіѐльності лядини й розвитку її ѐк особистості 

знайшов свою відображеннѐ у працѐх І. Беха, І. Зѐзяна, Н. Ничкало, 

О. Топузова, М. Чобітька та ін. Роль і значеннѐ гуманітарних знань, що 

вивчаять лядину ѐк суб’юкта діѐльності в історичному процесі, продукту 

ціюї діѐльності – історія, суспільство, культуру в структурі життюдіѐльності, 

їхній вплив на її професійні й особистісні ѐкості розкрито в дослідженнѐх С. 

Гончаренка, Ю. Мальованого. Світоглѐдний підхід українських учених до 

розвитку гуманістичної педагогіки (Г. Балл, Н. Бібік, Е. Помиткін, В. Рибалко, 

О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.) ґрунтуютьсѐ на філософії гуманізму, ѐка 

розглѐдаю лядину ѐк суб’юкта еволяції та найвищу цінність, і знайшов свою 

вираженнѐ у фундаментальних і прикладних педагогічних дослідженнѐх.  

Мета статті – у форматі дослідженнѐ визначити основні підходи 

щодо гуманізації в межах історичної освіти у школі ѐк основної 

детермінанти розвитку особистості. Відповідно до мети передбачено 

розв’ѐзаннѐ таких завдань: переосмислити компоненти освітнього процесу 

у світлі його лядинотворчої функції; розкрити цінності гуманітарних знань і 

гуманітарної освіти, ѐкі забезпечуять гуманітарну освіченість лядини на 

прикладі позаурочної діѐльності; уточнити понѐттѐ «гуманізаціѐ освіти».  

Методи дослідження. Длѐ розв’ѐзаннѐ сформульованих у роботі 

завдань було використано такі теоретичні методи дослідженнѐ: 

категоріальний метод, структурно-функціональний метод, методи аналізу, 

систематизації, моделяваннѐ, узагальненнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Шкільна практика доводить, що історіѐ 

не може бути фрагментарноя та розмитоя з оглѐду на значеннѐ 

історичного знаннѐ длѐ інтелектуального й морального становленнѐ 

особистості, розвитку її самоусвідомленнѐ й потреб у громадѐнській 

самореалізації. Неможливо формувати в учнів цілісну картину світу, 

розуміннѐ ролі та власного місцѐ в ньому поза історичним контекстом. 

Перед педагогами-істориками завжди висуваятьсѐ завданнѐ 

гуманістичного характеру: 
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- формувати філософське розуміннѐ походженнѐ світу, його 

закономірностей і взаюмозв’ѐзків у історичному контексті; 

- розвивати нове гуманістичне баченнѐ різноманітностей світу, новий 

тип діѐльностей, що сприѐтиме забезпечення рівноваги в системах 

«лядина – суспільство», «лядина – культура», «лядина – лядина»; 

- сприѐти розвиткові інтересу сприйманнѐ й поваги до культурних 

надбань народів світу, а також прагнення зрозуміти суттюві особливості 

цих культур; 

- розвивати в учнів критичне мисленнѐ, вміннѐ формувати власну 

думку й виѐвлѐти толерантність до поглѐдів інших; 

- розвивати вміннѐ творчо працявати, розв’ѐзувати насамперед 

нестандартні проблеми, прогнозувати ситуації тощо. 

Новий соціокультурний оріюнтир освіти ю основоя новаторського 

підходу до викладаннѐ історії. Метоя навчаннѐ історії можна вважати 

формуваннѐ історичної свідомості ѐк одніюї з найважливіших умов успішної 

адаптації та самореалізації особистості в сучасній соціокультурній ситуації в 

гуманістичному полі. Деталізуячи мету навчаннѐ історії, ми зупинимосѐ на 

певних складових. 

Насамперед, учитель історії повинен навчати мислити учнів. 

Необхідно об’юднувати процес засвояваннѐ основ сучасної історичної 

науки з розумовим вихованнѐм, здатністя мислити у процесі вивченнѐ 

неоднозначних подій історії. Навколишню середовище повинно 

сприйматисѐ не мертвим, а діалектично мінливим світом. Уміннѐ мислити 

допомагаю лядині приводити у відповідність до нових змінних умов 

реальне життѐ (Камаралі, 2010, с. 62). 

У межах вивченнѐ історії учні маять постійно тренувати не лише 

пам’ѐть, але й здатність вирішувати завданнѐ, що потребуять самостійного 

судженнѐ. Ще стародавні філософи стверджували, що завданнѐ, ѐке спонукаю 

до подальшого дослідженнѐ фактів, завжди маю виглѐд логічного протиріччѐ, 

парадоксу. Протиріччѐ виступаю необхідним елементом пізнавальної 

діѐльності учнѐ. Протиріччѐ – сигнал длѐ активізації мисленнѐ учнѐ, основа 

освітнього процесу, умова та прогресу лядства, формуваннѐ культури. 

Останню формуютьсѐ у процесі індивідуального засвоюннѐ духовної культури 

епохи й завданнѐ вчителѐ – пристосувати дитину до ціюї культури. 

Учні повинні зрозуміти й оцінити багатство та різноманітність світової 

історії (історичні події, постаті, ѐкі сформували сучасний світ), пізнати 

історичні коріннѐ й сутність сьогоденнѐ та усвідомити, у ѐкому світі бажано 

жити. У процесі навчаннѐ історії учні набуваять навички самостійного 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

82 

мисленнѐ, критичного ставленнѐ та аналізу різної, часом суперечливої, 

інформації. Учні повинні не сприймати готові постулати про розвиток 

цивілізації, а виводити їх самостійно. 

Навчаннѐ історії сприѐю розвиткові гострого розуму, уміннѐ здійснявати 

поглиблений аналіз подій, розвитку організаційних навичок. Постійне 

розширеннѐ свого світоглѐду, вміннѐ самостійно здобувати знаннѐ, робити 

власні «відкриттѐ» характеризуять історика ѐк творчу особистість і сприѐять 

формування ѐкостей необхідних длѐ майбутнього науковцѐ. 

Але в організації освітнього процесу необхідно забезпечувати 

диференційований підхід з урахуваннѐм набуттѐ дитиноя навичок 

самоосвіти. Обдарована дитина потребую більше уваги й індивідуального 

підходу длѐ розкриттѐ її здібностей. Варто зазначити, що оріюнтована на 

особистість організаціѐ навчаннѐ історії сприѐю розвиткові в учнів: 

а) уміннѐ працявати з будь-ѐкоя інформаціюя про історичний 

процес, створявати власну версія (модель) того чи іншого періоду (ѐвища, 

події, процесу) історії; 

б) уміннѐ користуватисѐ методами (технологіѐми) пізнаннѐ 

історичного процесу (оріюнтуваннѐ в інформації), навичок історичного 

аналізу, історичної критики, поѐсненнѐ, передбаченнѐ й моделяваннѐ 

певної історичної ситуації тощо. 

Учитель історії створяю комфортні умови длѐ навчаннѐ, забезпечую 

інформаційну насиченість і ритмічність в отриманні знань. Пошук 

гуманізованого відображеннѐ лядського існуваннѐ потребую не лише 

ретельного вивченнѐ історичних процесів, ѐкі відбиваять життѐ від 

зародженнѐ до смерті, але й філософських течій, процесу пошуку місцѐ 

лядини у світі. І в цьому, безперечно, важливу роль відіграю гуманізаціѐ 

освіти, ѐка сприѐю вдосконалення життювого шлѐху лядини, що охопляю 

широку палітру її ставленнѐ до природи, суспільства й самої себе. 

Значна увага в сучасній українській освіті приділѐютьсѐ проблемі 

гуманізації освіти ѐк засобу культивації лядини – поваги до особистості, її 

внутрішньої гідності. Гуманізаціѐ освіти вимагаю від викладача прийнѐттѐ 

студента таким, ѐким він ю. Викладач повинен пройнѐтисѐ почуттѐми й 

переживаннѐми, виѐвити щирість і відвертість. Основним мірилом 

спілкуваннѐ повинно бути: ні особисті амбіції, ні авторитет викладача, ні 

мета досѐгненнѐ знань за будь-ѐку ціну не повинні підпорѐдковувати 

інтереси молодої лядини, пригнічувати її особистість. Тільки віра й лябов 

допоможуть впоратись із завданнѐми вихованнѐ (Романенко, 2001, с. 26). 

Організований на цих принципах освітній процес закладаю основу 
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вихованнѐ етичних норм особистості й міжлядських стосунків, що 

ґрунтуятьсѐ на повазі до громадѐнських прав і загальнолядських 

моральних цінностей. Громадѐнські права в демократичному суспільстві 

лядѐм гарантую Конституціѐ. Вчитель історії маю навчити учнів поважати й 

використовувати ці права, розв’ѐзувати проблеми, бути толерантними, 

співпрацявати з іншими, підтримувати власну гідність, створяячи певні 

засади моральної поведінки. Джерело моральної сили лядини міститьсѐ в 

ній самій, у знанні історії, самоусвідомлені ѐк частини цивілізації – це 

основна передумова становленнѐ особистості. Переконаннѐ залежать не 

від зовнішнього примусу, а від голосу її свідомості, її особистої моральної 

відповідальності. Тому важливе місце в освітньому процесі вчителем 

історії відводитьсѐ методам і формам навчаннѐ за тематикоя глобальних 

проблем. Дійова форма поглибленого вивченнѐ історії – участь в 

олімпіадах з історії різного рівнѐ, конференціѐх, позаурочних заходах. 

Таким прикладом може стати прес-конференціѐ (ѐк симулѐціѐ засідань 

ООН) «Планета Землѐ – без’ѐдерна зона. Україна: питаннѐ роззброюннѐ». 

Завданнѐми такої прес-конференції виступаять такі позиції: 

- аналіз зовнішньої політики України в історичному аспекті в межах 

окреслених проблем і діѐльності міжнародних організацій у їх розв’ѐзанні, 

вихованнѐ в учнів глобального баченнѐ шлѐхом зосередженнѐ уваги на 

формуванні мирного підходу до розв’ѐзаннѐ світових проблем; 

- поглибити знаннѐ з міжнародного права, теорії зовнішньо-

політичної діѐльності, демократичних відносин; 

- поглибити знаннѐ з проблем свобод і прав лядини; 

- розкрити понѐттѐ «роззброюннѐ та міжнародна безпека» ѐк 

комплекс інших глобальних проблем; розглѐнути взаюмовідносини в 

системі «українське суспільство – міжнародне суспільство»; вивчити 

взаюмодія та взаюмозв’ѐзок України з країнами Західної Європи; 

- формувати вміннѐ учнів вільно оперувати історичноя, 

політологічноя термінологіюя та впроваджувати основи раціонального 

використаннѐ здобутків науки й техніки в контексті безпеки України та у 

глобальному масштабі; 

- створявати нестандартні ситуації, ѐкі б спонукали до пошуку рішень 

у спільній діѐльності, імітували реальне спілкуваннѐ та сприѐли набуття 

навичок дискусії; 

- розвиток в учасників комунікативних навичок і підвищеннѐ 

зацікавленості міжнародноя освітоя незалежно від державних кордонів 

шлѐхом сприѐннѐ діалогу молоді. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

84 

Передбачаютьсѐ обладнаннѐ длѐ прес-конференції: столи, поставлені 

у формі кола, в центрі – прапорець ООН, білѐ кожного учасника прапорець 

його країни й картка з ім’ѐм. Окремо – стіл длѐ експертної комісії. 

Учасники: викладачі університету, вчителі історії, географії, іноземної 

мови, «журналісти», «фоторепортери». 

Позаурочний захід такого формату вимагаю довготривалої та 

складної підготовки. Підготовчий етап триваю чотири тижні. 

Розподілѐятьсѐ ролі: «спікер», «представники міжнародних організацій» 

України, США, Великобританії, Франції, Італії тощо, «кореспонденти різних 

видань». Учасники прес-конференції розроблѐять порѐдок денний, 

визначаять питаннѐ длѐ обговореннѐ, регламент виступів, складаять 

форми заѐв, проюктів резоляцій, приклади звертань і лексичних зворотів 

длѐ спілкуваннѐ учасників конференції (відповідно до дипломатичної 

термінології). «Журналісти» готуять запитаннѐ, ѐкі поставлѐть учасникам. 

Виготовлѐятьсѐ візитні картки, прапорці, дипломи. 

Основа підготовчого етапу – вивченнѐ історії та політики кожної 

країни-учасниці, її участі в розв’ѐзанні загальної проблеми. Можна 

запропонувати такий план дослідженнѐ історії, економіки, політики й 

культури країни: 

І. Політична структура. 

1. Походженнѐ політичної структури. 2. Конституціѐ та урѐд. 

3. Стабільність і політика сучасного урѐду. 

II. Культурні чинники. 

1. Етнічні групи. 2. Релігії. 3. Історіѐ культури. 

III. Географіѐ. 

1. Сусідні країни. 2. Топографіѐ. 3. Геополітичні міркуваннѐ. 

IV. Економіка. 

1. Монетарна система. 2. Залежність і борги. 3. Членство в 

економічних і торговельних організаціѐх. 4. Природні ресурси. 5. Договори 

про торгівля. 

V. Оборона. 

1. Військова структура. 2. Членство у блоках. 

VI. Поглѐди на світові проблеми. 

1. Роль та впливовість у світі. 2. Членство в геополітичних блоках. 

VII. Історіѐ. 

1. Загальна історіѐ. 2. Новітнѐ історіѐ.  

Порѐдок денний роботи конференції: 

1. Доповідь «спікера». 
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2. Оголошеннѐ письмових заѐв. 

3. Дебати. 

4. Ухваленнѐ та резоляції. 

5. Визначеннѐ переможців експертноя комісіюя, нагородженнѐ. 

У промові «спікер» обов’ѐзково окресляю коло питань длѐ 

обговореннѐ, представлѐю учасників, вітаю гостей, оголошую порѐдок 

денний конференції. Представник від команди проголошую підготовлену 

письмову заѐву, де пропонуятьсѐ конкретні кроки зовнішньої політики ціюї 

держави щодо розв’ѐзаннѐ проблеми, пропозиції. 

Під час дебатів переважну кількість балів отримую та країна, 

більшість положень проюкту резоляції ѐкої увійшла до загального тексту 

резоляції конференції. 

Критерії визначеннѐ переможців експертноя комісіюя: 

- активність – 10 балів; 

- дотриманнѐ правил веденнѐ дискусії – 15 балів; 

- дотриманнѐ дипломатичної термінології – 5 балів; 

- знаннѐ історії, геополітичної ситуації країни – 10 балів; 

- аргументованість виступів, логічність викладеннѐ інформації – 

20 балів; 

- уміннѐ захищати власну думку, кількість положень, що ввійшли до 

резоляції конференції, – 30 балів. 

Пропонуюмо до розглѐду теми прес-конференцій: 

• «Етапи міжнародного визнаннѐ України»; 

• «Проблеми конверсії та гарантії збереженнѐ територіальної 

цілісності держав, що роззброяятьсѐ»; 

• «Соціально-економічні проблеми старіннѐ нації та шлѐхи 

подоланнѐ демографічної кризи в Україні»; 

• «Проблеми реструктуризації та розвитку монопромислових 

регіонів, створеннѐ енергозберігальних технологій у світі й місце України в 

цьому процесі»; 

• «Проблеми забрудненнѐ навколишнього середовища ѐк джерело 

демографічної кризи в Україні»; 

• «Повоюнне облаштуваннѐ світу й долѐ українського народу (перша 

чверть XX сторіччѐ)». 

У межах такої форми навчаннѐ вчитель не диктую учневі мету, а 

спонукаю його до того, щоб він сам ставив її перед собоя, керуячись 

внутрішніми потребами в межах поставленої проблеми. Реалізаціѐ ціюї мети – 

основа вихованнѐ й навчаннѐ. Постійне керуваннѐ учнем, плануваннѐ його 
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діѐльності, контроль і аналіз його результатів, позбавлѐю учнѐ самостійних 

дій, навичок самостійної організації та самостійного мисленнѐ. 

Реалізаціѐ педагогічного задуму неможлива без розвитку вмінь 

слухати, чути й розуміти учнѐ, організовувати з ним діалог, дискусія, 

конструктивно критикувати. Виконуячи на початковому етапі вказівки 

вчителѐ, учні, зрештоя, стаять самоврѐдними та звертаятьсѐ за 

допомогоя до старших тільки в особливих випадках. Дуже корисноя та 

ефективноя формоя роботи з дітьми в цьому напрѐмі стаю організаціѐ 

прес-діалог-клубу. Мета прес-діалог-клубу: 

- розвинути інтерес до подій, що відбуваятьсѐ у світі в галузі історії, 

культури, політики, економіки, спорту, розширити світоглѐд; 

- сформувати вміннѐ аналізувати світові події, розуміти процеси, що 

відбуваятьсѐ в різних країнах; 

- сформувати навички спілкуваннѐ з аудиторіюя, вміннѐ грамотно та 

психологічно вільно вести діалог, захищати власну думку; 

- відчувати себе особистістя, сповненоя гідності. 

Учасники прес-діалог-клубу: учні, вчителі історії та філологічного 

напрѐму. 

Прес-діалог-клуб працяю протѐгом усього року. Учні збираять 

інформація за тиждень і один раз на тиждень разом з учителѐми 

аналізуять і класифікуять за рубриками матеріал. Створяять групи з двох 

учнів, ѐкі готуять оглѐд новин тижнѐ, їх аналіз длѐ обговореннѐ в усіх 

класах закладу освіти. 

Напередодні виступів члени клубу колегіально готуять запитаннѐ, ѐкі 

маять бути проблемними й викликати зацікавленнѐ. Одна з головних умов 

успіху прес-діалог-клубу – злагоджена діѐльність учнів і вчителів, участь 

ѐкомога більшої кількості учнів ѐк авторів-виконавців. Таке сприйнѐттѐ 

світових подій та обговореннѐ в середовищі однолітків усуваю пасивність, 

сприѐю усвідомлення своюї причетності до міжнародного життѐ. 

Підготовчий процес розвиваю творчі можливості, об’юдную дітей і дорослих, 

сприѐю їхньому взаюмному виховання й самовиховання. 

Ефективноя формоя реалізації змісту історичної освіти ю проведеннѐ 

історико-філософських столів. Наводимо схему підготовчого етапу. 

Мета: 

- викликати інтерес учнів до поглибленого вивченнѐ основ історії, 

права, філософії, літератури; 

- пропагувати досѐгненнѐ вітчизнѐної та світової історичної науки; 
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- сприѐти прагнення учнів стати інтелектуально розвиненими 

особистостѐми, спрѐмувати учнів на шлѐх самопізнаннѐ, саморозвитку; 

- спілкуваннѐ педагога й учнѐ нарівні, виѐвленнѐ поваги до молодого 

поколіннѐ, його світоглѐду; 

- розвиток духовності й патріотизму дитини; 

- творче переосмисленнѐ певних наукових знань; 

- розвиток комунікативних навичок.  

Учасники: учні, вчитель, куратор, викладачі відповідних кафедр 

закладу вищої освіти, залежно від обраної теми, психолог. 

Тематика історико-філософських столів може бути різноя, залежно 

від завдань, ѐкі ставить учитель історії: 

а) поглиблене вивченнѐ й закріпленнѐ програмної теми з історії; 

б) визначеннѐ загальнолядських пріоритетів і розвиток 

гуманістичного світоглѐду. 

Такими темами можуть бути: «Загальнолядські та національні цін-

ності»; «Історіософські поглѐди М. Грушевського»; «Національно-культурне 

відродженнѐ України (останню десѐтиліттѐ XX століттѐ)»; «Суспільство 

зобов’ѐзане піклуватисѐ про малозабезпечених. Історіѐ соціальних програм у 

новітні часи у світі». До кожної теми обов’ѐзково додаютьсѐ коло проблемних 

питань. Літературу учні добираять самі, а вчитель лише направлѐю. Історико-

філософські столи можуть проводитисѐ в межах класу та школи. Необхідно 

створявати атмосферу емоційного комфорту: музика, портрети, 

фотовиставки, відеоматеріали, запалена свічка – символ початку. 

Підготовчий етап може тривати декілька тижнів. Учасники 

розподілѐятьсѐ на групи: технічну, музичну, оформленнѐ, проблемну. Кожна 

група отримую завданнѐ, готуютьсѐ за обраноя темоя, обговоряю питаннѐ. 

Столи ставлѐть по колу. Обов’ѐзкова умова – відмова від читаннѐ 

доповідей, лише вільні розповіді й розмови. Ознайомленнѐ учнів із 

правилами проведеннѐ дискусії. Післѐ закінченнѐ засіданнѐ вчитель 

повинен підбити його підсумки, визначити основні думки учасників із 

теми, не наголошуячи на власній, відмовитисѐ від авторитаризму, не 

доводити обговореннѐ до закінченнѐ, щоб дати змогу дітѐм надалі 

обміркувати тему, творчо її розвивати. 

У межах реалізації замовлень сучасної історичної освіти –  формуваннѐ 

творчої особистості, майбутнього історика-науковцѐ, цей процес неможливий 

без залученнѐ учнѐ до наукової роботи. Спілкуячись із науковим керівником, 

учень ознайомляютьсѐ з методикоя самостійної роботи з книжкоя, 

дізнаютьсѐ про культуру читаннѐ, форми й методи запису прочитаного (план, 
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виписки, тези, анотації тощо); набуваю навичок написаннѐ наукового 

реферату: обраннѐ теми, складаннѐ бібліографії, розробленнѐ плану, 

оформленнѐ науково-довідкового апарату тощо. Окреме занѐттѐ 

присвѐчуютьсѐ методиці роботи з довідковоя літературоя: енциклопедіѐми, 

словниками, статистичноя інформаціюя, інформаційними Інтернет-

ресурсами. Важливим длѐ майбутнього науковцѐ ю вміннѐ працявати з 

періодичними виданнѐми. Щоб учні  опанували ця форму роботи, викладач 

ознайомляю їх із науковими та науково-популѐрними журналами, навчаю їх 

реферувати, працявати з газетними матеріалами. 

Водночас учні навчаятьсѐ працявати в науковій бібліотеці. Під 

керівництвом спеціалістів-бібліографів вони дізнаятьсѐ про структуру 

бібліотеки, навчаятьсѐ користуватисѐ каталогами, картотеками, 

бібліотечним фондом. Щоб закріпити ці знаннѐ, учнѐм пропонуютьсѐ 

виконати невеличкі практичні роботи під керівництвом викладача й 

бібліографа. Таким чином, учень робить свої перші кроки в науку, одразу 

відчуваячи різниця між навчаннѐм у школі та проведеннѐм наукового 

пошуку й дослідженнѐ. 

Учитель історії з’ѐсовую коло історичних проблем, питань, що 

цікавлѐть кожного учнѐ, аби знайти тему длѐ його наукової роботи. Якщо 

такої проблеми немаю, викладач допомагаю визначити науковий інтерес 

учнѐ. Це відбуваютьсѐ під час освітнього процесу й у ході вивченнѐ 

особистості учнѐ, його інтересів і нахилів. 

Післѐ такої підготовчої роботи (проведеноя вчителем історії разом з уч-

нем) розпочинаютьсѐ етап залученнѐ відповідних кафедр історичного факуль-

тету до наукового керівництва. Викладачі зустрічаятьсѐ з деканом факуль-

тету, завідувачами кафедр, ознайомляять їх із науковими проблемами, ѐкі 

обрали учні й намагаятьсѐ залучити істориків-науковців до співпраці. 

Настаю етап копіткої індивідуальної праці, кінцевим продуктом ѐкої ю 

написаннѐ наукового реферату та виступ із ним школѐра на наукових 

конференціѐх різних рівнів. Викладач історії не залишаютьсѐ стороннім 

спостерігачем. Він активно спілкуютьсѐ з науковими керівниками своїх 

учнів, цікавитьсѐ результатами їхньої роботи, допомагаю науковим 

керівникам порадами в межах підліткової психології. Тільки спільні 

зусиллѐ вчителѐ й наукового керівника забезпечуять успішне формуваннѐ 

науково-дослідницьких здібностей учнів. Результатом такої співпраці 

вчителѐ й закладу вищої освіти ю активна участь учнів у наукових 

конференціѐх, починаячи від районних і закінчуячи обласними та 

всеукраїнськими. 
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Висновки. У процесі формуляваннѐ цілей гуманізації історичної освіти 

ѐк основного напрѐму розвитку особистості необхідно виходити з пріоритетів 

розвитку вільної та відповідальної особистості, ѐка характеризуютьсѐ 

високоморальноя свідомістя та спроможна до конструктивної взаюмодії в 

мінливому соціумі. У зв’ѐзку з тим, що характер сучасних відносин у системі 

«лядина – суспільство» сформувала запит на гуманістично підготовлену 

особистість – комунікативну, здатну до глобального мисленнѐ. Невід’юмноя 

складовоя професійно-педагогічної компетентності сучасного вчителѐ історії 

маю стати гуманітарна культура. Процес пізнаннѐ лядини нового тисѐчоліттѐ 

актуалізую такі проблеми, ѐк визнаннѐ її найвищоя цінністя у процесі 

побудови цілісної картини світу; формуваннѐ її образу та його співвідношеннѐ 

з реальноя дійсністя; освоюннѐ нея власної природи через збереженнѐ й 

удосконаленнѐ інтелекту та розвиток рефлексивних здібностей. Новий 

педагогічний метод – широке використаннѐ інтегрованого підходу в 

освітньому процесі. Він охопляю всі рівні життѐ лядства: навколишню 

середовище; ментальність; транскультурні, глобальні, міжнародні, державні 

й суспільні зміни. В основу змісту історичної освіти покладені найсуттювіші длѐ 

життѐ лядини знаннѐ: комунікаціѐ, пошук і опрацяваннѐ інформації; 

розв’ѐзаннѐ нагальних життювих проблем; пізнаннѐ себе, інших лядей, 

природи, її значеннѐ длѐ життѐ; власний саморозвиток. Таке розуміннѐ світу 

закладаю фундамент бережного ставленнѐ до лядства, держави, нації, 

довкіллѐ, усвідомленнѐ себе органічноя частинкоя природи, мікрокосмосу. 

Фундаментом змін у педагогічних засадах стала критична переоцінка 

досвіду. Ще не так давно освіту розуміли здебільшого ѐк процес засвоюннѐ 

нормативних знань з основ наук. Сьогодні педагоги-історики намагаятьсѐ 

дати дитині можливість творчо переосмислявати набутий життювий досвід у 

нерозривному взаюмозв’ѐзку з історичним минулим, підтримуять природний 

потѐг до знань дитини. Вчителі допомагаять шукати відповіді на питаннѐ 

сучасності крізь минуле, навчаять оцінявати інформація, глибше й 

ефективніше проживати свою життѐ, використовуячи соціальний та 

історичний досвід і власні індивідуальні особливості. Духовні цінності повинні 

зайнѐти належне місце в усіх сферах лядського життѐ, бо саме духовні 

начала ю основоя життюдіѐльності лядини. І тут велику роль повинна 

відігравати не тільки релігіѐ, але й держава та, насамперед, освіта, ѐка 

закладаю фундамент усіх сфер лядського життѐ (Сидоренко, 2005, с. 30). 
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РЕЗЮМЕ 
Шевченко Анатолий, Камарали Светлана. Обучениѐ истории и проблема 

гуманизации образованиѐ. 
Целья исследованиѐ выступает определение сущности и особенностей 

проблемы гуманизации в пределах исторического образованиѐ. Авторы, используѐ 
школьнуя практику, доказываят, что историѐ не может быть фрагментарной и 
размытой, учитываѐ значение исторического знаниѐ длѐ интеллектуального и 
нравственного становлениѐ личности, развитиѐ ее самосознаниѐ и потребностей в 
гражданской самореализации. Невозможно формировать у учащихсѐ целостнуя 
картину мира, понимание роли и собственного места в нем вне исторического 
контекста. В результате исследованиѐ авторы пришли к выводу, что широкое 
использование проблем гуманистического подхода в образовательном процессе 
выступает необходимость современности. В основу содержаниѐ исторического 
образованиѐ возложены существенные длѐ жизни человека знаниѐ: коммуникациѐ, 
поиск и обработка информации; решениѐ неотложных жизненных проблем; 
познание себѐ, других лядей, природы, ее значение длѐ жизни; собственное 
саморазвитие. Такое понимание мира закладывает фундамент бережного 
отношениѐ к человечеству, государства, нации, окружаящей среды, осознание себѐ 
органической частья природы, микрокосмоса. 

Ключевые слова: гуманизациѐ, гуманитарнаѐ культура, гуманизациѐ 
образованиѐ, преподаваниѐ истории, обучение истории, образование. 

SUMMARY 
Shevchenko Anatolii, Kamarali Svitlana. Teaching history and the problem of 

education humanization.  
The aim of the study is to determine the nature and features of the problem of 

humanization in historical education. The authors, using school practice, argue that history 
can’t be fragmented and blurred given the importance of historical knowledge for the 
intellectual and moral development of the individual, the development of self-awareness and 
the need for civic self-realization. It is impossible to form in students a holistic picture of the 
world, understanding the role and their place in it outside the historical context. 

As a result of the study, the authors came to the conclusion that the widespread use 
of the problems of the humanistic approach in the educational process is a necessity of 
modernity. The content of historical education is based on the most essential knowledge for 
human life: communication, search and processing of information; solving urgent life 
problems; knowledge of oneself, other people, nature, its significance for life; own self-
development. Such an understanding of the world lays the foundation for a careful attitude 
to humanity, the state, the nation, the environment, and self-awareness as an organic part of 
nature and the microcosm. 
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Critical re-evaluation of the pedagogical experience has become the basis for changes 
in the pedagogical principles of teaching history. Not so long ago, education was understood 
mostly as a process of learning normative knowledge of the basics of science. Today, 
educators-historians try to give the child the opportunity to creatively rethink the life 
experience in inseparable connection with the historical past. Teachers help to find answers 
to the questions of the present through the past, teach to evaluate information, live their 
lives more deeply and effectively, using social and historical experience and their own 
individual characteristics. 

Spiritual values must take their right place in all spheres of human life, because it is 
spiritual principles that are the basis of human life. 

Key words: education, humanization, history teaching. 
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SPECIFIC PRINCIPLES OF PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS OF PHYSICAL 

CULTURE AND SPORTS FOR THE USE OF INNOVATIVE TYPES OF MOTOR 

ACTIVITY IN PROFESSIONAL ACTIVITY 
 

The article develops and substantiates specific principles of professional training of 
specialists in physical culture and sports for the use of innovative types of motor activity in 
professional activities. The content of such principles of professional education is revealed. 
They include general didactic principles; principles of physical education and physical 
training; special principles of using innovative types of motor activity; also the article 
analyzed the most important principles of systemicity, interdisciplinarity, professional 
specificity, motor polyfunctionality, early professionalization, unity of tradition and 
innovation, differentiation and individualization, heuristic interactivity, semantic and 
perceptual independence in the process. It is proved that improvement of the system of 
training future specialists of physical culture in the use of innovative types of motor activity in 
professional activities is based on the relationship of principles that take into account the 
specifics of training, individual characteristics, trends in higher education development in 
Ukraine on the basis of a modern education paradigm. 

Key words: specialists in physical culture and sports, professional training, specific 
principles. 

 

Introduction. The content of the existing system of professional training 

of future specialists is focused on the formation of a system of professional 

knowledge that meets the demands of practice and challenges of globalization, 

informatization and multiculturalism of a modern society, and thus – on the 

formation of worldview culture of a modern teacher. The modern market of 

educational services requires mobile, competitive specialists of a new 

formation with a high level of professional competence, which combine 

reflection, responsibility, leadership, teamwork, ability to creatively and 

efficiently solve production problems. 

Therefore, in order to achieve the goals of professional training, it is 

necessary to turn to the principles as a strategic basis for the formation of 

professional competence of future professionals, taking into account the 

specifics of professional activity. 

Thus, the issue of studying the specific principles of training future 

professionals in physical culture and sports to use innovative types of physical 

activity in professional activities is relevant. 
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Analysis of current research. Conceptual, theoretical and methodological 

bases of activity of experts in the field of physical culture and sports are revealed 

in scientific works. In some studies V. Afonin, G. Balakhnicheva, L. Zaremba, T. Kru-

tsevych, B. Kurdiukov, V. Magin, L. Matvieiev, V. Naumchuk, O. Radionova, These 

are the pedagogical principles of training a modern physical education teacher. 

We’d like to note, however, that most scholars, with the exception of B. Kurdiukov 

and V. Magin, trying to improve specialists training, focus on the peculiarities of 

the influence of general didactic and professional education principles. 

At the same time, the analysis of scientific works shows the lack of 

systematic theoretical and practical research on the use of innovative 

technologies in the professional activities of specialists in physical culture and 

sports. This problem needs further research. 

The aim of the article is to consider specific principles of training future 

specialists in physical culture and sports for the use of innovative types of 

motor activity in professional activity. 

Research methods. Theoretical methods: systematic analysis of scientific, 

psychological and pedagogical, methodological literature; generalization and sys-

tematization of theoretical information on the professional activity of specialists in 

physical culture and sports. Empirical methods: questionnaires to study the real 

state of professional activity of specialists in physical culture and sports. 

Research results. The methodological provisions for training specialists in 

the field of physical culture and sports are based on general pedagogical laws, 

which “are considered as connections between specially created and objectively 

available conditions and achieved results” (Ягупов, 2002). The system of principles 

is one of the defining elements of scientific and pedagogical research. 

The principles of teaching are considered in modern didactics as 

recommendations that guide pedagogical activities and the educational process in 

general, as ways to achieve pedagogical goals, taking into account the laws and 

conditions of the educational process in the HEI. They reflect the patterns of the 

educational process, its content, regulate the activities of teachers and students, 

retain their common importance in the teaching of all disciplines and at all stages. 

In the theory of physical education, the analysis of the system of 

principles and their unification is one of the leading places, because it is closely 

related to the optimization of the pedagogical process during exercise. The 

pedagogical process of physical education is very specific, which generates its 

own features of implementing principles, which determine formation of motor 

skills and physical qualities development. 
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The principles of physical education, according to which the laws, rules 

and requirements of the teacher, determine his activities for the formation of a 

harmoniously developed and socially active personality with high physical, 

mental and spiritual potential. Implementation of these principles ensures 

achievement of full corporate agreement in the management of the 

educational complex of a modern higher education institution, promotes 

formation of professionally mature professionals of the new generation. 

Building a system of professional training is based on the interrelated 

principles of vocational education: professional orientation of training, fundamen-

talization and humanization, advanced nature of training, manufacturability, 

integration, individualization and differentiation, continuity, informatization, 

optimization, integrity and self-education, etc. Their system provides a link 

between general and vocational education. The principles of vocational education 

are relevant and apply both in the system of vocational education and training 

(training of skilled workers and lower-level specialists) in higher education. 

We agree with researchers who argue that pedagogical principles should 

be clearly distinguished by scope, in particular for our study: 1) general didactic 

principles; 2) principles of physical education and physical training; 3) special 

principles of using innovative types of motor activity. 

It is known that the system of general didactic principles consists of the 

following (Гуревич, 2008; Подласый, 1999): 

1. The principle of scientificity. Implementation of this principle involves the 

study of a system of important scientific provisions in the field of physical culture 

and sports. The educational process of a higher education institution is dynamic, 

so it takes into account not only the state of development of science and techno-

logy, but also all the features and trends of physical education in modern society. 

2. The principle of system and sequence. It is, first of all, about the 

constant work of the future specialist in physical culture and sports on himself, 

on his own professional growth. Depending on the content of the work, its 

goals, the teacher applies a certain system of teaching methods, leading 

students from simple reproduction to independent creative action. 

3. The principle of accessibility. Implementation of this principle involves 

compliance with the rules: from simple to complex, from known to unknown, 

taking into account the level of development of students and their individual 

characteristics. It also requires determination of norms of time and labor, the 

level of stress and culture of students’ physical labor. Both overloading and 

underloading of students are inadmissible in the educational process, which is 
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provided by educational standards and levels of education, i.e. it is a question 

of differentiation of the educational process. 

4. The principle of connection of learning with life. The implementation 

of this principle is ensured by the use of students’ life experience in classes, 

application of acquired knowledge in practical activities, disclosure of the 

practical significance of knowledge, etc. This principle is especially relevant 

today due to the high level of availability of information, videos, which 

illustrate the achievements of athletes in modern physical culture and sports. 

5. The principle of consciousness and activity. This principle determines the 

direction of students’ cognitive activity and its management. Conscious 

assimilation of knowledge is promoted by explanation of the purpose and tasks of 

a subject, its value for overcoming vital problems and for prospects of the student; 

positive emotions and learning motives; proper control and self-control. Cognitive 

activity is stimulated by a positive attitude to learning, interest in educational 

material, a close connection between learning and life, the use of learned material 

in practice, a differentiated approach, the use of ICT. 

6. The principle of clarity. Adherence to this principle promotes 

conscious, active perception, comprehension and assimilation of material, 

cultivates observation, forms a new social experience, improves the potential 

psychophysical capabilities of students to perform future innovative 

professional activities. Implementation of this principle is provided by systems 

of exercises in modern types of physical culture and sports in the form of 

videos, demonstration by teachers, etc. 

7. The principle of strength in the acquisition of knowledge, skills and 

abilities. Implementation of this principle involves: repetition of educational 

material by sections and structural parts, memorization of new material in 

combination with the studied, separation in repetition of basic ideas, use in the 

process of repetition of various methods, forms and approaches, exercises, 

independent work on creative application of knowledge. The growing amount 

of information, the development of scientific fields requires a careful selection 

of information that is subject to strong memorization, and a special focus of 

teachers on such memorization. The principle of strength is closely related to 

an important requirement for higher education – ensuring the reliability of 

education as the probability that the specialist after graduation will creatively, 

proactively perform their professional functions and continue to study. 

8. The principle of individual approach. It allows each student to master 

the study material in their own way, taking into account the level of 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

96 

development, knowledge and skills, cognitive and practical independence, 

interests, will, ability to work, physical fitness. 

Summarizing methodological and theoretical approaches to the 

educational process V. Yahupov offers a holistic system of principles of 

education (Педагогика, 1983): purposefulness; social orientation, connection 

with life; education at work; education in the team and through the team; 

subject-subject nature of educational relationships; humanism and democracy 

in combination with high demands and respect for the personality of the pupil; 

reliance on positive qualities in the individual; consciousness, initiative and 

activity of pupils; combination of complex, differentiated and individual 

approaches in educational activity; unity, coherence and continuity of 

educational influences, efforts and actions of higher education institutions and 

the public; optimization of the educational process (Ягупов, 2002, p. 256). 

These principles also play an important role in the system of training future 

specialists in physical culture and sports for innovative professional activities. 

N. I. Stepanchenko emphasizes that the training of future specialists in 

physical education should be based on such specific principles (Степанченко, 

2017, p. 358): 

1) the principle of priority of the personality development of the future 

specialist (aimed at meeting the requests and needs of students, humanization 

of pedagogical interaction, actualization of personal and professional-

pedagogical potential of students in the process of professional training); 

2) the principle of conformity of the content of training to features of 

professional pedagogical activity of the teacher of physical education (provides 

not only updating and integration of the maintenance of professional training, 

and its coherence with internal (orientation, satisfaction with professional 

activity, self-estimation, dynamic characteristics of motivation of students) and 

external criteria for the effectiveness of professional development; 

3) the principle of productivity of the educational process (contributes to 

improving the methodological and design competence of research and 

teaching staff, the integrity of the educational process of professional training 

of physical education teachers, optimality, continuity and continuity of 

training); 

4) the principle of intensification of the educational process (provides 

innovative orientation of the educational process, application of effective 

technologies, optimization of pedagogical interaction, purposeful organization 

and management of professional training, increasing educational and cognitive 

activity and independence of students and learning productivity); 
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5) the principle of taking into account the specifics of physical education 

in sports (provides the relationship and interaction of goals and objectives of 

vocational education, forms, content, training conditions for future specialists 

in physical education; promotes an innovative educational environment to 

form a set of competences needed by physical education teachers). 

M. M. Vasylenko emphasizes that the process of professional training of 

future fitness trainers in higher education institutions is determined by the 

laws of higher school didactics and laws of physical education, reflects the 

specific relationship between the content of professional activity of a fitness 

coach and the content of professional training (Василенко, 2018). The author 

attributed to the general didactic regularities those that reflect the 

conditionality of the content of professional training of future fitness trainers in 

higher education institutions by the regularities of the integral pedagogical 

process; identify the relationship between the purpose, results, content, 

methods and forms of learning; dependence of learning outcomes on the 

conditions in which the learning process takes place; the dependence of the 

level of formation of professional competences of future fitness trainers on 

their physical condition, development of intellectual, emotional and volitional 

spheres, formation of motivation to learn; determinism of the effectiveness of 

teaching the pedagogical skills of the teacher; conditionality of the choice of 

forms and methods of professional training of future fitness trainers in higher 

education institutions by actual and potential opportunities of students to 

implement educational strategies; directly proportional dependence of learning 

efficiency on the frequency and amount of feedback in the learning process; 

the dependence of the effectiveness of learning on the independent mastery of 

educational material by students. In accordance with these patterns of 

professional training of future fitness trainers in higher education institutions, 

the following specific principles are characterized: 

1) the principle of systematization encourages to consider training of 

future fitness trainers from the standpoint of the logic of synthesis, mutual 

transitions and mutual inclusions of all its components, which ensures the 

integrity of the pedagogical system at all levels; 

2) the principle of interdisciplinarity provides for the orientation of all 

disciplines of the educational program of the future fitness trainer on professional 

activity and determines the competence-integrative nature of the design and 

teaching of all curricula. Under this condition, the curriculum is designed in such a 

way that the successful study of each module involves the student’s mastery of 

competences, which together are formed into a certain professional competence 
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of a fitness trainer. Application of an interdisciplinary integration requires 

development of a single pedagogical “strategy”, mandatory unification of 

concepts, forms and methods of teaching; development of integrated complex 

control tasks and tests to identify the level of formation of a certain competence; 

3) the principle of professional specificity provides an orientation of 

tasks, content, forms and methods of professional training of future fitness 

trainers on the formation of special professional competences and personal 

qualities that are not decisive for representatives of other specialties of 

specialty 017 “Physical Culture and Sports”, although based on them. The 

author attributed the didactic-motor, design, control-analytical, organizational-

regulatory, motivational-communicative and marketing-commercial 

subcompetences to the professional competences of the future fitness trainer; 

4) the principle of motor multifunctionality is related to the principle of pro-

fessional specificity and provides for the formation of future fitness trainers a sig-

nificant amount of technical skills in various areas of fitness, which requires a wide 

arsenal of principles of learning motor actions, including the principle of repeating 

motor skills, planning and gradual formation, strength and progression, etc.; 

5) the principle of early professionalization involves introduction into the 

curriculum of disciplines of professional and applied orientation from the first 

year, internship in the field of future work from the first to the fourth year of 

study, involving students from the first year of volunteer participation in fitness 

conventions, festivals fitness, thematic events and holidays, etc. Introduction of 

the principle of early professionalization, in our opinion, will not only increase 

the professional competence of future professionals and formation of their 

readiness to perform functional duties immediately after graduation, but also 

formation of sustainable cognitive and professional motivation; 

6) the principle of unity of tradition and innovation provides a dialectical 

balance between the use of traditional for pedagogy, theory and methods of 

physical education and sports tools, methods, forms of education and search 

and creative assimilation of innovative ideas of modern science and practice in 

fitness, cognitive psychology, including foreign technologies; 

7) the principle of differentiation and individualization involves 

diagnostics, grouping and training of future fitness trainers taking into account 

their cognitive style, psychophysiological and individual-typological 

characteristics of students, level of basic knowledge and skills, professional 

experience, type of motivation, personality orientation, aptitudes, their 

worldview and national values, social and cognitive characteristics of the 

younger generation; 
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8) the principle of heuristic interactivity determines the leading role of 

productive creative interaction between the activities of students and teachers, 

under the coordinating role of the latter. Provides for the development of 

future fitness trainers flexibility, originality, intuitive thinking, eidetic abilities 

(ease of association), artistic abilities, the ability to self-presentation, empathy, 

to generate new ideas and non-standard solutions. The principle is realized on 

the basis of formation of the emotionally saturated didactic environment, 

provides orientation of professional training of future fitness trainers on 

training process, instead of only result; 

9) the principle of semantic and perceptual clarity is applied in the 

process of learning motor actions and emphasizes the importance of forming in 

future fitness trainers not only visual image of movement, but also the whole 

conceptual image, which includes both semantic and sensorimotor information 

about movement; 

10) the principle of independence in the process of professional training 

involves effective implementation of independent learning activities of students. 

For this purpose, it is considered necessary to form the ability to independently 

search, process, assimilate information; independent acquisition and 

improvement of professional skills; learning methods of independent acquisition 

of knowledge, skills and abilities. For the successful implementation of the 

principle it is necessary to fulfill the following requirements: providing the 

opportunity to choose the topic of independent tasks both in content and level of 

complexity; clear regulation of the algorithm, scope, execution time and evalua-

tion criteria for all types of independent tasks without overloading students; 

optimal ratio of independent work with other types of educational activities; full 

methodological and didactic support of independent work; use of interactive tea-

ching aids, methods and technologies; systematic control, etc. (Василенко, 2018). 

Physical culture as part of the general human culture significantly affects 

not only the physical development of the personality, health, achieving a high 

level of strength, speed, endurance, coordination, functional readiness, as well 

as understanding the content of physical education, aesthetics of exercise, 

sports ethics, the importance of good physical condition for each person, the 

development of stable habits for regular exercise, compliance with hygiene 

standards (Степанченко, 2017). 

The unified group of principles that reflect the specific patterns of 

construction of physical exercises (in the field of physical education, sports 

training and physical recreation), includes the principles of: continuity; 

progression of training actions; cyclicity; age adequacy of influence; 
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emotionality (Матвеев, 1976; Козленко та ін., 1984; Теоріѐ і методика 

фізичного вихованнѐ, 2008; Тер-Ованесьѐн, 1978; Шиѐн, 2004). 

The principle of continuity implies the inadmissibility of discreteness of 

the pedagogical process, which leads to a decrease in the achieved level of 

physical fitness. The integrity of the educational process is ensured by 

determining an adequate measure of physical activity and rest, which would 

contribute to the implementation of the laws of integration interaction of 

urgent and delayed training effect in the cumulative process. Implementing this 

principle, it is necessary that the effect of each subsequent lesson “layered” in 

some way on the “traces” of the previous one, consolidating and deepening 

them. The basis of the management of the process of alternation of load and 

rest are the laws of adaptation of the organism to physical activity, as well as 

the dynamics of recovery after work. The implementation of the principle of 

continuity involves the implementation of certain rules. It is necessary to 

ensure the regularity of tasks, avoiding unjustified breaks. When planning 

exercises in the classroom, you should take into account the continuity and the 

degree of relationship between them. It is important to establish in advance 

the sequence of exercises in one lesson and in the system of lessons. 

The principle of progression of training actions provides purposeful 

increase of requirements to motor activity (on parameters of volume and 

intensity) in the course of adaptation of the individual to physical activity. 

Implementation of this principle provides a smooth transition of the object of 

pedagogical action from one qualitative level to a higher one, which is 

practically expressed by the growth of fitness, increased functionality of the 

body and physical abilities. It expresses the need to steadily increase the 

requirements for those involved, the essence of which is to constantly update 

and complicate the exercises used, methods, training conditions, as well as the 

amount of physical activity, its volume and intensity. 

The principle of cyclicity determines the structural order of the 

educational process. Its essence is revealed in the compositional repetition of 

individual classes and their series. The principle of cyclicity in practice is fully 

implemented in compliance with such rules. The process of physical education 

and sports training should be built using structural units that are relatively 

complete and cyclically repeated (micro-, meso- and macrocycles). A series of 

classes should provide the optimal ratio of load and rest while achieving a 

cumulative effect. 

The principle of age adequacy of pedagogical influence provides purposeful 

regulation of the degree of educational influence at different stages of 
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ontogenesis. Since the age dynamics of physical abilities, improvement of 

autonomic and motor functions of the body largely determine the content of the 

educational process, the implementation of this principle involves setting long-

term goals, selection of optimal means and methods of physical education and 

sports training at different ages. The most relevant are the definition of age 

periods favorable for the beginning of sports activities and for sports 

specialization; clarification of the content and predominant focus of basic training. 

The principle of emotionality. In the process of cognitive activity, students 

have a certain emotional state, feelings that can stimulate the successful 

acquisition of knowledge or prevent it. Therefore, the teacher, implementing this 

principle, should influence formation of emotions that activate educational and 

cognitive activities, and prevent emergence of those that negatively affect it. High 

emotional background of exercise, especially in the form of emotionally colored 

competitions, promotes the development of empathy, mutual assistance and joint 

action, mutual responsibility for achieving goals, as well as such personal 

manifestations as dignity, courage, nobility, etc. (Загальні теоретичні 

положеннѐ керівництва процесом фізичного вихованнѐ). 

The specific principles of physical education also include (Принципи 

фізичного вихованнѐ): 

a) focus on the formation of basic physical training, high efficiency and 

human health (the principle is based on the laws: 

 high social significance of human health, ability to work and physical 

fitness; 

 systematic increase of requirements to physical fitness and working 

capacity of the person (modern flow of information)); 

b) adequacy (the principle is based on patterns): 

 genetic nature; 

 unity of the human body in its structure, functioning and development; 

 antiphase (mismatch) of periods of intensive growth of elements of 

movement systems with periods of growth of body structures); 

c) regularity (the principle is based on patterns): 

 continuity of human life; 

 heterochrony (non-simultaneous) activation, fatigue and recovery of 

the body); 

d) waveforms (the principle is based on patterns): 

 the presence of biorhythmic manifestations (heart rate, temperature, 

pressure, stomach function, etc.); 

 phase operation of systems and organs). 
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Analysis of psychological and pedagogical literature and dissertation 

research shows that the problem of principles of innovative pedagogical 

activity was studied by both Ukrainian and foreign scientists, in particular: 

principles of innovative education (I. Bekh, V. Delia, V. Kremen and others), 

principles of innovative pedagogical activity (I. Dychkivska, V. Slastionin and 

others), principles of preparation of educators for innovative professional 

activity (I. Havrysh, L. Danylenko, N. Vasylenko, O. Kozlova and others). 

Thus, I. Dychkivska notes that in modern conditions the innovative activity 

of a teacher must meet such basic principles (Дичківська, 2004, p. 247): 

 integration of education, which provides increased attention to the 

personality of each child as the highest social value of society, focus on the 

formation of a citizen with high intellectual, moral, physical qualities; 

 differentiation and individualization of education, adjusts to provide con-

ditions for the full manifestation and development of the abilities of each pupil; 

 democratization of education, observance of it obliges to create 

preconditions for development of activity, initiative, creativity of pupils and 

teachers, their interested interaction, wide participation of the public in 

management of education. 

The principles of preparing educators for innovative professional 

activities, domestic researchers include the following: statehood; 

democratization; humanization; scientific, fundamental and problematic; 

system approach; differentiation and individualization, personification of 

education; interconnection and interaction; optimal ratio of theory and 

practice; modularity; preventive professional training; creation of free space; 

development; main link; expediency; continuing education, andragogy, 

innovation, acmeology, synergetics, creative pedagogy; science, innovation, 

democratization, humanization, individualization, informatization, 

intensification, technologization, independence, respect for personality, 

electiveness, motivation, creative development, anticipatory orientation, 

continuity, interactivity, variability and practical orientation. 

Given the specifics of the professional activity of a physical education 

teacher and based on the research of L. Kozak, we believe that the innovative 

professional activity of a specialist in physical culture and sports should be 

based on the principles of: motivation; “innovative” knowledge; unity of 

traditions and innovation; forecasting and modeling; creativity (Козак). 

The principle of motivation. Motivation is the core around which the main 

qualities of a specialist are built, because the nature of his participation in 

innovative processes and the results achieved in physical education depend on 
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what motivates a physical culture and sports specialist to be ready to use 

innovative types of motor activity. Motivational and value orientation of the 

physical culture and sports specialist finds its expression in creative initiative, 

desire to search for innovative knowledge, innovative ways of solving practical 

problems, obtaining a qualitatively new result through the use of innovative types 

of motor activity. 

The principle of “innovative” knowledge. The principle is to master the 

experience in the field of innovation: knowledge of innovations in the field of 

physical culture and sports, patterns, principles and conditions of efficiency of 

innovation processes, the essence, structure and features of innovative 

professional activities in the field of physical culture and sports, the specifics of 

modern sports technologies, the ability to purposefully apply training process 

of innovation, to create creative sports activities. 

The principle of unity of traditions and innovation involves the use of the 

best national traditions in the development of physical culture and sports and 

pedagogy as a foundation in the formation of new, as well as the search and 

creative assimilation of innovative ideas of modern sports and physical 

education. This means a mandatory acquaintance with the achievements of 

Olympic athletes of the native land and Ukraine in general, as well as with the 

history of the development of innovative sports. Accordingly, it is important to 

include relevant issues in the curricula and work programs for the training of 

future professionals in physical culture and sports. 

The principle of forecasting and modeling. The ability to predict and 

model the learning process is a necessary and integral component of the use of 

innovative types of physical activity. The principle is the ability to predict the 

results of physical education, to identify ways to implement innovations, to 

work out the necessary model of innovative technologies. 

The principle of creativity. Creativity is seen as a potential, an internal 

human resource, the ability to abandon stereotypical ways of working and 

discover new ways to solve professional and other problems. The principle of 

creativity in the innovative professional activity of specialists in physical culture 

and sports is a creative approach to solving their goals and objectives. It is 

realized through the generation, creative formulation and development of 

ideas, plans in the educational and training process. 

Theoretical analysis and generalization of scientific and pedagogical 

activity of leading scientists in our study, allowed to identify a number of 

specific principles of using innovative types of motor activity: high humanistic 

potential; ideas of ecological education; shifting the emphasis to identifying 
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team winners; complex nature of the impact on the personality (preservation 

and strengthening of health, physical improvement, development of creative 

(musical, choreographic, aesthetic) abilities). 

The problem of realization of the principle of high humanistic potential 

requires taking into account the social essence of the young person and 

provides an integral link of education with the cultural heritage of mankind: 

knowledge of universal wealth in the field of culture, features of development 

and formation of national culture and its relationship with its people, its 

culture; ensuring the spiritual unity and continuity of generations. 

According to this principle, it is important for students to develop 

tolerance, conscious civic position and responsibility, the ability to objectively 

assess social life, professional and personal self-determination, self-

development and self-realization in the global world. Adherence to the 

principle requires treatment of the young person as self-worth, respect for his 

uniqueness and originality, protection of his dignity and rights. 

The principle proves the need to conduct the pedagogical process in 

accordance with the culture of the society, country, production, activities in 

which the young person is involved, and direct this process to the development 

and improvement of spiritual, moral, physical, intellectual forces through the 

use of innovative motor activities. 

Through the interaction of the coach and the ward in the latest sports, a set 

of cultural knowledge is transmitted; skills and abilities to reproduce the socio-

cultural layer of existence; mastery of ways to create new cultural values; 

experience of emotional and value relations to culture and its components. The 

task of the principle is to attract the new generation to different strata of the 

culture of the ethnos, society, the world as a whole, i.e. to the national physical, 

sexual, spiritual, intellectual, material, economic, political, moral culture, and to 

help orient in those changes that are constantly occur in the young person and the 

environment. Physical education, in our opinion, is, first of all, observance of 

culture of a healthy way of life of student youth as an integral element of the 

general culture of the person, and the basis of physical education is full physical 

development of the person, formation of his physical abilities, strengthening of 

health, the harmony of body and spirit of a young man. 

Thus, it is planned to update physical education in accordance with 

modern cultural values of the whole process of education, which includes 

developing of a system of worldview categories, value orientations for physical 

self-improvement, healthy lifestyle, social activity of young people. 
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The principle of using the idea of environmental education in the most 

general sense means the attitude to man as part of nature, which involves his 

training in unity and harmony with nature and reliance on the education of its 

natural strength, gifts and natural stages of development of young people, 

maintaining health of student youth, which takes into account in the process of 

learning innovative physical exercises, gender and age characteristics of the 

contingent, optimal physical and mental loads, their individuality, creating 

accessible conditions for physical self-improvement. 

Education of a healthy personality largely depends on the organization of 

the pedagogical process and the personality of the teacher, therefore, education 

of a healthy lifestyle of a specialist in physical culture and sports begins with 

formation of appropriate qualities of the teacher, which is largely provided by his 

training in the higher education institution and methodological support. 

Scientifically based, innovative professional activity of a teacher contributes to the 

formation of a conscious attitude to health as a basic value. That is why as an 

important aspect of professional self-awareness of the teacher it is necessary to 

take into account valeological self-awareness, which should be focused on the 

value-semantic foundations of a healthy lifestyle, forming an internal valeological 

position in preserving and strengthening their own and students’ health. In this 

case, in classes on innovative sports, future specialists in physical culture and 

sports most fully develop their abilities, learn their own uniqueness, unmistakably 

self-determined in life, and in the process of self-actualization it involuntarily 

formed the main components of professional skills. 

The principle of shifting the emphasis to identifying team winners implies 

that innovative sports mainly involve team rather than individual sports 

competitions. 

The principle of the complex nature of the impact on the individual 

(preservation and strengthening of health, physical improvement, development of 

creative (musical, choreographic, aesthetic) abilities is that physical culture in 

human life should take place proportionally, on the one hand, to the needs of 

society, and on the other – to the interests of the individual. The process of 

learning in a higher education institution in connection with this principle should 

be built in such a way that it is not limited to the improvement of only the physical 

sphere but extends widely to the spiritual essence of student youth. Innovative 

creative sports activities aimed at learning something new, to meet spiritual needs 

(a complex dynamic system of internal motivations) educate a creative person 

who is able to constantly learn, self-improve and thus maintain his spiritual 

energy. It is recommended to plan the content of training to ensure the 
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coordinated and appropriate development of all physical abilities, versatile 

formation of motor skills and obtaining special knowledge. Mostly it is manifested 

in the organic unity of general and special physical training. 

Conclusions and prospects for further scientific research. The defined 

principles allow to characterize the educational system as a controlled process 

of purposeful implementation of the pedagogical project, as a system of 

achieving the goals of training and education of future specialists in physical 

culture and sports in terms of their professional development. Given the 

complexity of the structure of a unified system of principles, it can be argued 

that none of them can be fully implemented in isolation from their totality. 

The educational process of professional training of specialists in physical 

culture and sports is complex and multifaceted, as evidenced by various factors 

of influence, the need to combine them, the uniqueness of the mechanisms for 

solving current educational and cultural problems. Therefore, compliance with 

the proposed principles is necessary for the optimal functioning of the 

educational system of higher education institutions in the field of physical 

culture and sports, effective training of future specialists in physical culture and 

sports to use innovative types of physical activity in professional activities. 
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РЕЗЮМЕ 
Атаманюк Светлана. Специфические принципы подготовки будущих 

специалистов физической культуры и спорта к использования инновационных видов 
двигательной активности в профессиональной деѐтельности. 

В статье разработаны и обоснованы специфические принципы 
профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта к 
использования инновационных видов двигательной активности в профессиональной 
деѐтельности. Раскрыто содержание таких принципов профессионального 
образованиѐ, как: общедидактические принципы, принципы физического воспитаниѐ 
и физической подготовки; специальные принципы использованиѐ инновационных 
видов двигательной активности; также проанализированы наиболее значимые 
принципы системности, междисциплинарности, профессиональной специфики, 
двигательной полифункциональности, ранней профессионализации, единства 
традиций и инноваций, дифференциации и индивидуализации, эвристической 
интерактивности, смысловой и перцептивной наглѐдности, самостоѐтельности в 
процессе профессиональной подготовки. Доказано, что совершенствование 
системы подготовки будущих специалистов физической культуры спорта к 
использования инновационных видов двигательной активности в профессиональной 
деѐтельности базируетсѐ на взаимосвѐзи принципов, учитываящих специфику 
направлениѐ подготовки, индивидуальной особенности специалиста, тенденции 
развитиѐ высшей школы Украины в рамках современной парадигмы образованиѐ. 
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Ключевые слова: специалисты физической культуры и спорта, 
профессиональнаѐ подготовка, специфические принципы. 

АНОТАЦІЯ 
Атаманюк Світлана. Специфічні принципи підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту до використаннѐ інноваційних видів рухової активності у 
професійній діѐльності. 

У статті розроблено й обґрунтовано специфічні принципи професійної 
підготовки фахівців фізичної культури і спорту до використаннѐ інноваційних видів 
рухової активності у професійній діѐльності. З урахуваннѐм основоположних 
дидактичних закономірностей і загальних принципів навчаннѐ, а також провідних 
принципів професійної, зокрема вищої, освіти. Розкрито зміст таких принципів 
професійної освіти, ѐк: загальнодидактичні принципи; принципи фізичного вихованнѐ та 
фізичної підготовки; спеціальні принципи використаннѐ інноваційних видів рухової 
активності, також проаналізовано найбільш вагомі принципи системності, 
міждисциплінарності, професійної специфічності, рухової поліфункціональності, ранньої 
професіоналізації, юдності традиції та інновацій, диференціації та індивідуалізації, 
евристичної інтерактивності, смислової і перцептивної наочності, самостійності в 
процесі професійної підготовки. Визначені принципи дозволѐять охарактеризувати 
освітня систему ѐк керований процес цілеспрѐмованої реалізації педагогічного проюкту, 
ѐк систему досѐгненнѐ цілей підготовки та вихованнѐ майбутніх фахівців з фізичної 
культури та спорту з точки зору їх професійного розвитку. Ураховуячи складність 
структури юдиної системи принципів, можна стверджувати, що жоден із них не може 
бути повністя реалізований у відриві від їх сукупності. Освітній процес професійної 
підготовки фахівців із фізичної культури та спорту ю складним і багатогранним, про що 
свідчать різні фактори впливу, необхідність їх поюднаннѐ, унікальність механізмів вирі-
шеннѐ актуальних освітніх та культурних проблем. Тому дотриманнѐ запропонованих 
принципів ю необхідним длѐ оптимального функціонуваннѐ системи закладів вищої 
освіти в галузі фізичної культури та спорту, ефективної підготовки майбутніх фахівців 
із фізичної культури та спорту до використаннѐ інноваційних видів фізичної активності 
у професійній діѐльності. Доведено, що вдосконаленнѐ системи підготовки майбутніх 
фахівців фізичної культури та спорту до використаннѐ інноваційних видів рухової 
активності у професійній діѐльності базуютьсѐ на взаюмозв’ѐзку принципів, ѐкі 
враховуять специфіку напрѐму підготовки, індивідуальної особливості фахівцѐ, 
тенденції розвитку вищої школи України на засадах сучасної парадигми освіти. 

Ключові слова: фахівці фізичної культури і спорту, професійна підготовка, 
специфічні принципи. 
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У статті обґрунтовано модель формуваннѐ комунікативної компетентності 
майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних 
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технологій. Виділено структурні блоки моделі: цільовий, концептуальний, 
організаційний, змістовий, методичний і результативний. Описано етапи 
(змістовий компонент), форми (організаційний компонент), методи (методичний 
компонент) упровадженнѐ означених підходів у процес професійної підготовки 
майбутніх викладачів іноземних мов. Зазначено, що разом із критеріѐми, 
показниками і рівнѐми сформованості комунікативної компетентності майбутніх 
викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій, 
очікуваний результат (зростаннѐ рівнѐ комунікативної компетентності майбутніх 
викладачів іноземних мов) утворяять результативний компонент моделі. 

Ключові слова: модель, комунікативна компетентність, майбутні викладачі 
іноземних мов, інформаційно-комунікаційні технології. 

 

Постановка проблеми. Необхідність моделяваннѐ процесу 

формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх викладачів 

іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

визначаютьсѐ пріоритетністя завдань підвищеннѐ ѐкості професійної 

підготовки випускників ЗВО та потребами в оновленні змісту професійної 

підготовки відповідно до сучасних соціальних запитів і освітніх стандартів. 

Відповідно, проюктуваннѐ моделі формуваннѐ комунікативної 

компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій набуваю характеру науково-

теоретичної проблеми, покликаної вирішити суперечність між зростаннѐм 

ролі інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти йа відсутністя 

в закладах вищої освіти системної цілеспрѐмованої педагогічної діѐльності 

щодо їх застосуваннѐ у процесі підготовки майбутніх фахівців. 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідження особливостей розвитку 

комунікативної компетентності особистості присвѐчені праці багатьох учених, 

серед ѐких О. Волченко, Т. Колодько, С. Ніколаювої, Т. Симоненко, Г. Хоро-

шавіна та ін. Проблеми формуваннѐ комунікативної компетентності майбут-

ніх учителів іноземної мови досліджували Л. Бурман, Л. Гапоненко, Г. Гонтар, 

І. Копилова, О. Ярова та ін. Організація освітнього процесу та підвищеннѐ 

його ефективності на основі використаннѐ інформаційно-комунікаційних 

технологій розглѐнуто в роботах Ю. Дорошенка, І. Журавльової, 

О. Єльникової, Л. Калініної, В. Руденка. Методу моделяваннѐ приділѐли увагу 

науковці В. Афанасьюв, В. Вюннікова, Б. Глінский, І. Новікова, В. Штофф та ін.  

Метою статті ю обґрунтуваннѐ моделі і педагогічних умов 

формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх викладачів 

іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ використано низку 

методів, серед ѐких: аналіз, синтез, дедукціѐ, індукціѐ, порівнѐннѐ, 

монографічний, абстрагуваннѐ, моделяваннѐ. 
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Виклад основного матеріалу. Загалом, моделяваннѐ ю методом 

дослідженнѐ, ѐкий дозволѐю визначати пріоритетні напрѐми розв’ѐзаннѐ 

проблеми дослідженнѐ через урахуваннѐ суттювих факторів впливу та 

взаюмозв’ѐзків між ними. Педагогічне моделяваннѐ  це процес створеннѐ 

педагогічної моделі ѐк формалізованого відтвореннѐ структури проблеми 

дослідженнѐ (Вішнікіна, 2008). Длѐ існуячих педагогічних систем 

моделяваннѐ ю відображеннѐм характеристик існуячої педагогічної 

системи в спеціально створеному об’юкті (педагогічній моделі); длѐ 

інноваційних педагогічних систем – це етап проюктуваннѐ прогностичної 

моделі досліджуваного ѐвища, процесу чи системи (Цимбалару, 2007). 

Педагогічне моделяваннѐ дозволѐю спроюктувати перспективи, засоби й 

цілі розвитку та видозміни педагогічних процесів. Тому модель повинна 

вміщувати результати аналізу наѐвного стану об’юкту моделяваннѐ, 

методи та засоби його видозміни і способи виміряваннѐ ефективності цих 

педагогічних змін (Янушевський, 2009).  

Аналізуячи педагогічне моделяваннѐ ѐк науково-теоретичну 

проблему, Є. Лодатко сформулявав вихідні положеннѐ застосуваннѐ 

моделяваннѐ в педагогічних дослідженнѐх (Лодатко, 2010): 

1. Зміст педагогічного моделяваннѐ ґрунтуютьсѐ на перманентній 

змінності педагогічних процесів, ѐвищ і систем та індивідуальності суб’юктів 

освітнього простору, дослідженнѐ ѐких ю нездійснимим без достатнього 

рівнѐ абстрактизації та узагальненнѐ. Тобто врахуваннѐ комплексу всіх 

змінних факторів та умов впливу на досліджувану педагогічну категорія 

настільки переобтѐжую її, що унеможливляю валідну фіксація її стану в 

певному часовому проміжку. 

2. Актуальність застосуваннѐ педагогічного моделяваннѐ визначаютьсѐ 

складністя вимірявальних процесів у педагогічних дослідженнѐх унаслідок 

відсутності об’юктивних критеріїв та відповідних їм валідних засобів 

визначеннѐ рівнѐ ефективності певних педагогічних феноменів.  

3. Відсутність об’юктивних можливостей вичерпного опису 

педагогічних ѐвищ, процесів і систем визначаю реальні передумови його 

вивченнѐ шлѐхом формалізації, схематизації та спрощеннѐ длѐ 

відстеженнѐ окремих визначальних ѐкостей і характеристик, що підлѐгаять 

вивчення, оцінявання і впливу. Отже, педагогічні дослідженнѐ 

здійсняятьсѐ не безпосередньо, а засобами моделяваннѐ. 

4. За умови високого рівнѐ узагальненнѐ й абстрактизації 

спроюктована модель маю потенціал длѐ різнобічних інтерпретацій і 
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розробки технологій реалізації модельних рішень, тобто наділена 

життюздатністя до реалізації у практичних вимірах освітнього простору.  

Цікавим уважаюмо твердженнѐ Л. Вишнікіної, що саме моделяваннѐ 

сприѐю переходу педагогічних досліджень на методологічний рівень 

пізнаннѐ, визначаю концептуальні положеннѐ, відображаю мету й 

категоріально-понѐттювий апарат (на теоретичному рівні визначаятьсѐ 

власне педагогічні моделі, а на методичному – алгоритм їх застосуваннѐ) 

(Вішнікіна, 2008).  

За В. Штофом (Штоф, 1966), модель – це концептуальний інструмент, 

аналог певного фрагмента соціальної дійсності, ѐкий служить длѐ 

зберіганнѐ та розширеннѐ знаннѐ про властивості та структуру процесів, 

що моделяятьсѐ, оріюнтований на керуваннѐ ними. За визначеннѐм 

В. Алфімова (Алфімов, 2009), педагогічні моделі ю формоя абстракції 

особливого роду, у ѐкій суттюві взаюмозалежності об’юкта закріплені у 

зв’ѐзках, що наочно сприймаятьсѐ й уѐвлѐятьсѐ, тим самим демонструячи 

юдність одиничного і загального, де першочерговим ю загальне та суттюве. 

Алгоритм педагогічного моделяваннѐ, за О. Дахіним (Дахін, 2005) 

передбачаю такі етапи побудови моделі формуваннѐ комунікативної 

компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-

комунікаційних технологій (див. рис. 1): обґрунтуваннѐ теоретичних засад 

моделяваннѐ процесу формуваннѐ комунікативної компетентності у процесі 

професійної підготовки майбутніх викладачів; 2) визначеннѐ мети і завдань 

моделяваннѐ; 3) проюктуваннѐ моделі формуваннѐ комунікативної 

компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-

комунікаційних технологій через забезпеченнѐ взаюмозв’ѐзку виділених 

компонентів; 4) розробка інструментарія длѐ визначеннѐ валідності й 

надійності спроюктованої моделі шлѐхом утвореннѐ системи критеріїв, 

показників і рівнів оціняваннѐ очікуваного результату  сформованості 

комунікативної компетентності; 5) дослідженнѐ ефективності спроюктованої 

моделі шлѐхом її впровадженнѐ у процес професійної підготовки 

експериментальної групи під час педагогічного експерименту; 6) кількісний і 

ѐкісний аналіз результатів моделяваннѐ. 

Таким чином, теоретично обґрунтована, розроблена й апробована 

на формувальному етапі експерименту модель формуваннѐ 

комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов 

засобами інформаційно- комунікаційних технологій забезпечую 

взаюмозв’ѐзок структурних компонентів комунікативної компетентності  
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Рис. 1. Модель формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-

комунікаційних технологій  Джерело: розроблено автором

Мета: формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів 
іноземних мов 

Очікуваний результат: зростання рівня комунікативної 
компетентності майбутніх викладачів іноземних мов 
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майбутніх викладачів іноземних мов, надаю цілісності експериментальній 

частині дослідженнѐ та веде до досѐгненнѐ його мети. 

Відповідно до проведеного аналізу літератури, модель формуваннѐ ко-

мунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій ми розуміюмо ѐк схематичне 

зображеннѐ системи педагогічної діѐльності із формуваннѐ комунікативної 

компетентності студентів у виглѐді таких структурних блоків: цільовий, 

концептуальний, змістовий, організаційний, методичний і результативний.  

Цільовий блок моделі визначаю мету й завданнѐ перетворявальної 

педагогічної діѐльності. Об’юктом моделяваннѐ ю процес формуваннѐ 

комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Відповідно, метоя ю 

формуваннѐ високого рівнѐ комунікативної компетентності майбутніх 

викладачів іноземних мов. 

Мета реалізуютьсѐ через досѐгненнѐ завдань педагогічної діѐльності, 

ѐкі співвідносѐтьсѐ з обраними та теоретично обґрунтованими підходами до 

процесу формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх педагогів.  

Тому завданнѐми педагогічної діѐльності з формуваннѐ високого рівнѐ 

комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов обрано: 

створеннѐ умов длѐ цілеспрѐмованої, системної, організованої діѐльності з 

формуваннѐ комунікативної компетентності студентів у процесі вивченнѐ 

фахових дисциплін; формуваннѐ мотивів, знань, умінь, особистісних ставлень 

і здатностей до комунікативної взаюмодії в різних професійних ситуаціѐх; 

вихованнѐ у студентів культури мовленнѐ, спілкуваннѐ, міжкультурної 

взаюмодії; розвиток комунікативної компетентності у практичній діѐльності 

викладача іноземної мови; оволодіннѐ інформаційно-комунікаційними 

технологіѐми ѐк інструментами професійного зростаннѐ та підвищеннѐ рівнѐ 

комунікативної компетентності. 

Як видно з рис. 1, мета і завданнѐ ю системоутворявальними фактора-

ми моделі, об’юднуячи цільовий компонент із концептуальним, організа-

ційно-змістовим, методичним і результативним компонентами, надаячи 

запланованій педагогічній діѐльності цілеспрѐмованості й системності.  

Реалізаціѐ означених у цільовому компоненті моделі мети й завдань 

можлива за умови впровадженнѐ в навчальний процес майбутніх 

викладачів іноземних мов педагогічних підходів: системного, 

компетентнісного, лінгвокультурного, діѐльнісного, ресурсного 

(інформаційно-технологічного), що становлѐть концептуальний компонент 

моделі.  
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Реалізаціѐ системного підходу ѐк вихідного в нашому дослідженні 

визначаютьсѐ тим, що ефективність формуваннѐ комунікативної 

компетентності майбутніх викладачів іноземної мови засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій залежить від цілісності й 

системності педагогічних дій. 

Відповідно, упровадженнѐ системного підходу вимагаю від науково-

педагогічних працівників узгодженості та цілеспрѐмованості дій під час 

викладаннѐ фахових дисциплін, що забезпечуваласѐ нами через 

проведеннѐ методичних семінарів, на ѐких здійсняваласѐ плануваннѐ і 

координаціѐ дій щодо введеннѐ окремих тем і методів у процес вивченнѐ 

майбутніми викладачами фахових дисциплін; проводиласѐ рефлексіѐ 

ефективності впроваджених дій; здійсняваласѐ корекціѐ й узгодженнѐ 

викладачами навчальних завдань.  

Забезпеченнѐ системності передбачало також урахуваннѐ в 

навчальній діѐльності всіх актів спілкуваннѐ та підготовку студентів до 

роботи на кожному з означених рівнів (Руденский, 1997): 

1) початок комунікативної ситуації (здатність починати розмову, 

звертатисѐ до учнів, оголошувати цілі комунікації тощо); 

2) дослідженнѐ умов комунікативної ситуації (урахуваннѐ 

психологічного стану учасників спілкуваннѐ, загальних умов, у ѐких 

відбуваютьсѐ комунікаціѐ); 

3) формуляваннѐ комунікативних завдань із урахуваннѐм умов 

комунікативної ситуації (донесеннѐ власних ідей, планів до інших учасників, їх 

корекціѐ на основі зворотного зв’ѐзку щодо їх готовності до взаюмодії); 

4) застосуваннѐ індивідуальних підходів до учасників комунікативної 

ситуації (урахуваннѐ особистісних рис учасників навчаннѐ); 

5) приверненнѐ уваги учасників комунікативної ситуації (уміннѐ 

підкреслявати важливе); 

6) вирівняваннѐ емоційного стану комунікативної ситуації 

(формуваннѐ сприѐтливої психологічної атмосфери навчаннѐ); 

7) стимуляваннѐ інших учасників комунікативної ситуації до 

активності, самопроѐву, саморозкриттѐ; 

8) оціняваннѐ ефективності комунікативної ситуації (організаціѐ 

зворотного зв’ѐзку та врахуваннѐ досѐгненнѐ цілей взаюмодії). 

Таким чином, длѐ виконаннѐ завданнѐ зі створеннѐ умов длѐ ціле-

спрѐмованої, системної, організованої діѐльності з формуваннѐ комуніка-

тивної компетентності студентів у процесі вивченнѐ фахових дисциплін та 

реалізації системного підходу нами застосувалисѐ такі форми й методи 
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роботи, ѐк: цілепокладаннѐ, моделяваннѐ, педагогічні семінари, плануваннѐ, 

методи організації діѐльності, консультуваннѐ, есе, зворотній зв’ѐзок.  

Зміст роботи щодо реалізації форм і методів на кожному етапі 

реалізації моделі висвітлено нами у змістовому блоці моделі. Організаційні 

форми процесу формуваннѐ комунікативної компетентності узагальнено 

нами в організаційному блоці моделі, а методи, відповідно,  у 

методичному (див. рис. 1). Загалом, зміст запропонованих організаційно-

педагогічних перетворень на формувальному етапі експерименту 

передбачаю вплив на мотиваційну, когнітивну, діѐльнісну складову 

комунікативної компетентності майбутніх викладачів.  

Реалізаціѐ компетентнісного підходу передбачаю організація 

педагогічного впливу на всі компоненти структури комунікативної 

компетентності майбутніх викладачів іноземних мов. З точки зору 

компетентнісного підходу, увага викладачів скеровуютьсѐ на формуваннѐ 

клячових і предметних компетентностей молоді, у контексті проблеми 

нашого дослідженнѐ  на формуваннѐ комунікативної компетентності. 

Перевагоя означеного підходу ю така організаціѐ навчаннѐ, за ѐкої студент 

не отримую готових знань, а здобуваю їх у процесі спілкуваннѐ та виконаннѐ 

навчальних завдань. І. Когут (Когут, 2015), презентуячи технологія 

розвитку професійно-педагогічної комунікативної компетентності 

майбутніх учителів, реалізація компетентнісного підходу вбачаю у 

формуванні в студентської молоді здатності до систематичної роботи з 

прийнѐттѐ рішеннѐ в багатофакторних завданнѐх педагогічної діѐльності. 

Компетентнісний підхід реалізую завданнѐ формуваннѐ мотивів, 

знань, умінь, особистісних ставлень і здатностей майбутніх викладачів 

іноземних мов до комунікативної взаюмодії в різних професійних ситуаціѐх. 

Тобто, він передбачаю практичну реалізація запланованої і змодельованої 

на попередньому етапі роботи інформації у процес вивченнѐ фахових 

дисциплін. Длѐ цього ми пропонуюмо такі методи навчаннѐ: ділові й 

рольові ігри, вправи, метод кейсів, відеолекторії та кіноклуби, описані 

нами під час реалізації моделі й перевірки її ефективності.  

Реалізаціѐ лінгвокультурного підходу маю ґрунтуватисѐ на постійному 

моніторингу рівнѐ комунікативної компетентності майбутніх викладачів 

іноземних мов, що пов’ѐзано з необхідністя постійного виѐвленнѐ стану 

лінгвістичних, мовних, мовленнювих, соціокультурних знань і вмінь 

студентів та їх подальшу корекція й розвиток. Ми виходимо з того, що 

комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземної мови ѐкісно 

відрізнѐютьсѐ від комунікативної компетентності фахівців інших сфер 
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діѐльності, оскільки длѐ обраної нами категорії студентів саме мова та 

мовленнѐ ю сфероя фахових знань. Відповідно, длѐ таких студентів мало 

здатності будувати комунікації, у т.ч. іншомовні й міжкультурні,  

необхідно робити це грамотно, спираячись на лінгвістичні, соціокультурні, 

граматичні тощо норми й правила мови. Тому лінгвокультурний підхід 

набуваю актуальності, забезпечуячи студентам міцну основу грамотних і 

фахових комунікацій, він спрѐмований на вихованнѐ у студентів культури 

мовленнѐ, спілкуваннѐ, міжкультурної взаюмодії через застосуваннѐ 

моніторингу рівнѐ комунікативної компетентності студентів, тренінгів 

спілкуваннѐ, роботи в команді, розвитку комунікативних здібностей, 

тестуваннѐ, дискусій, обговореннѐ й тематичних тижнів.  

З точки зору діѐльнісного підходу провідним у навчальній діѐльності 

майбутніх викладачів іноземних мов повинно стати становленнѐ фахових 

ѐкостей у процесі безпосередньої діѐльності. 

Це вимагаю дотриманнѐ певних засад організації процесу навчаннѐ з 

урахуваннѐм проблеми нашого дослідженнѐ (О. Леонтьюв (Леонтьюв, 2005; 

Леонтьюв, 1979), Є. Машбіц (Машбіц, 1987)): студент виступаю одночасно і 

об’юктом, і суб’юктом навчальної діѐльності, побудованої на виконанні 

професійних і комунікативних завдань, продуктом ѐкої повинно стати 

особистісне новоутвореннѐ  комунікативна компетентність майбутніх 

викладачів. Це стаю можливим за умови організації навчальної і 

професійної взаюмодії студентів із соціальним середовищем (Сагач, 2000), 

а також за умов використаннѐ діалогічних методів навчаннѐ.  

Длѐ вирішеннѐ завданнѐ реалізації діѐльнісного підходу в процесі 

формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх педагогів 

С. Скворцова й Ю. Вторнікова (Скворцова та Вторнікова, 2013) пропонуять 

залучати молодь до комунікативної діѐльності у процесі вивченнѐ фахових 

дисциплін  коли професійна підготовка відбуваютьсѐ в реальній або 

змодельованій комунікативній діѐльності. Длѐ цього дослідниці 

пропонуять використовувати задачний підхід до навчаннѐ, ѐкий у процесі 

реалізації моделі нами трансформовано в систему фахових і 

комунікативних завдань. Це вимагаю від викладачів фахових дисциплін 

створеннѐ й реалізації банку професійно-комунікативних завдань, длѐ 

розв’ѐзаннѐ ѐких студенти повинні послуговуватисѐ наѐвними знаннѐми й 

уміннѐми взаюмодії. В основу таких завдань покладено проблемні ситуації, 

пошук шлѐхів розв’ѐзаннѐ ѐких пропонуютьсѐ студентам. Педагогічний 

потенціал застосуваннѐ проблемних ситуацій длѐ розв’ѐзаннѐ професійних 

комунікативних завдань полѐгаю в мотивуванні студентів до формуваннѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

117 

комунікативної компетентності, стимуляванні їх самостійної роботи та 

пізнавальної активності, актуалізації їх суб’юктної позиції (Афанасьюва, 

2010). Застосуваннѐ завдань створяю умови длѐ отриманнѐ молоддя 

нових знань про професійне спілкуваннѐ викладачів іноземної мови, 

оволодіннѐ вміннѐми конструктивної взаюмодії в невизначених або 

конфліктних ситуаціѐх, набуттѐ навичок прогнозуваннѐ можливих 

комунікативних дій учасників ситуації (Дубаков, 2009).  

Тобто, реалізаціѐ діѐльнісного підходу, будучи спрѐмованоя на 

розвиток комунікативної компетентності у практичній діѐльності викладача 

іноземної мови, передбачаю такі організаційні форми, ѐк викладацька 

практика, проюктна діѐльність, реалізовані в методах вирішеннѐ 

професійних і комунікативних завдань, діалогічні та інтерактивні методи 

навчаннѐ (відкритий простір, майстернѐ майбутнього), метод проюктів.  

Ресурсний (інформаційно-технологічний) підхід визначаютьсѐ 

потребоя й відповідним завданнѐм оволодіннѐ студентами інформаційно-

комунікаційними технологіѐми ѐк інструментами професійного зростаннѐ 

та підвищеннѐ рівнѐ комунікативної компетентності. Реалізаціѐ 

поставленого завданнѐ здійсняваласѐ через застосуваннѐ технічних 

тренінгів, STEM-освіти тощо. Длѐ цього в методичному компоненті моделі 

передбачено такі методи, ѐк презентації, звітні й практичні конференції, 

форум-театри, інформуваннѐ, індивідуальні завданнѐ длѐ самостійної 

роботи та групові проюктні завданнѐ.  

Таким чином, реалізаціѐ кожного теоретичного підходу до процесу 

формуваннѐ комунікативної компетентності майбутніх викладачів 

іноземних мов знайшла свою відображеннѐ в цільовому, організаційному, 

методичному, змістовому та результативному компонентах моделі.  

Загальним очікуваним результатом від охарактеризованого процесу 

моделяваннѐ вважаюмо зростаннѐ рівнѐ комунікативної компетентності 

майбутніх викладачів іноземних мов. Його оціняваннѐ відбуваютьсѐ за 

допомогоя критеріїв, показників і рівнів комунікативної компетентності. 

Однак, його досѐгненнѐ можливе за умови здобуттѐ проміжних результатів 

упровадженнѐ моделі, що відповідаять окремим завданнѐм та етапам 

формувальної діѐльності: 

 створеннѐ в ЗВО системи роботи з формуваннѐ комунікативної 

компетентності студентів засобами ІКТ; 

 сформованість у студентів професійних і комунікативних знань, 

умінь, здатностей у процесі вивченнѐ фахових дисциплін; 
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 сформованість граматичної, лінгвістичної культури майбутніх 

викладачів, їх готовність до міжкультурної взаюмодії з представниками різних 

культур; 

 набуттѐ студентами досвіду комунікативної взаюмодії в різних 

професійних ситуаціѐх; 

 оволодіннѐ студентами інформаційно-комунікаційними 

технологіѐми та інструментами їх застосуваннѐ у процесі викладаннѐ 

іноземних мов. 

Означені результати характеризуять виконаннѐ поставлених на 

різних етапах формувальної роботи завдань перетворявальної 

педагогічної діѐльності з формуваннѐ високого рівнѐ комунікативної 

компетентності майбутніх викладачів іноземних мов.  

Разом із критеріѐми, показниками та рівнѐми сформованості 

комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій, результати утворяять 

результативний компонент моделі. Цей компонент виступаю мірилом, 

ідеальним результатом упровадженнѐ моделі, з ѐким будуть порівняватисѐ 

реальні результати студентів експериментальної групи. Відповідно, 

вкляченнѐ результативного компонента в модель дозволѐю визначати рівень 

відповідності й ефективності експериментально отриманих перетворень.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, нами обґрунтовано модель формуваннѐ комунікативної 

компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій ѐк схематичне зображеннѐ 

педагогічної діѐльності з формуваннѐ комунікативної компетентності 

студентів у виглѐді таких структурних блоків: цільовий, концептуальний, 

організаційний, змістовий, методичний і результативний. Описано етапи 

(змістовий компонент), форми (організаційний компонент), методи 

(методичний компонент) упровадженнѐ означених підходів у процес 

професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов. Разом із 

критеріѐми, показниками та рівнѐми сформованості комунікативної 

компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій, очікуваний результат (зростаннѐ 

рівнѐ комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов) 

утворяять результативний компонент моделі. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в упровадженні 

в практику ВНЗ моделі формуваннѐ комунікативної компетентності 

майбутніх викладачів іноземних мов. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

119 

ЛІТЕРАТУРА 
Алфімов, В. М. (2009). Творча особистість: педагогічне моделяваннѐ. Наукова 

скарбницѐ Донеччини, *online+ 1, 13-21. Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsod/2009_1/Alfimov.pdf. (Alfimov, V. M. 

(2009). Creative personality: pedagogical modeling. Scientific treasury of Donetsk 

region, [online] 1, 13-21. Retrieved from: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsod/2009_1/Alfimov.pdf.). 

Афанасьева, Н. А. (2010). Роль ситуативных задач в процессе обучениѐ студентов 

высшей школы. Вестник БГУ им. ак. И.Г. Петровского: Общаѐ педагогика. 

Профессиональнаѐ педагогика. Психологиѐ. Частные методики, 1, 38-40 

(Afanasieva, N. A. (2010). The role of situational tasks in the process of teaching high 

school students. Bulletin of BSU. ak. И .Г. Petrovsky: General pedagogy. Professional 

pedagogy. Psychology. Private methods, 1, 38-40). 

Вішнікіна, Л. П. (2008). Педагогічне моделяваннѐ ѐк основа проектуваннѐ освітніх 

процесів. Імідж сучасного педагога, *online+ 7-8, 86-87. Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/isp/2008_7-8/8_navchauchi.pdf. 

(Vishnikina, L. P. (2008). Pedagogical modeling as a basis for designing educational 

processes. The image of the modern teacher, [online] 7-8, 86-87. Retrieved from: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/isp/2008_7-8/8_navchauchi.pdf.). 

Дахин, А. Н. (2005). Педагогическое моделирование. Новосибирск: НИПКиПРО 

(Dahin, A. N. (2005). Pedagogical modeling. Novosibirsk: NIPKiPRO). 

Дубаков, А. В., (2009). Формирование коммуникативной компетентности студентов 

педвуза посредством ситуативных задач (дисс. … канд. пед. наук.: ГОУ ВПО 

«Шадринский государственный педагогический институт») (Dubakov, A. V. (2009). 

Formation of communicative competence of students of pedagogical high school by 

means of situational tasks (PhD thesis). Shadrinsky State Pedagogical Institute). 

Леонтьев, А. А. (2005). Деѐтельность. Сознание. Личность. Москва: Смысл (Leontiev, 

A. A. (2005). Activity. Consciousness. Personality. Moscow: Meaning). 

Леонтьев, А. А. (1979). Педагогическое общение. Москва: Знание (Leontiev, A. A. (1979). 

Pedagogical communication. Moscow: Knowledge). 

Лодатко, Є. О. (2010). Моделяваннѐ в педагогіці: точки відліку. Е-журнал «Педагогічна 

наука: історіѐ, теоріѐ, практика, тенденції розвитку», *online+. Режим 

доступу: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_emagazine_ 

pedagogical_science_vypuski. Lodatko, Ye. O. (2010). Modeling in pedagogy: starting 

points. E-journal «Pedagogical Science: History, Theory, Practice, Development 

Trends», [online]. Retrieved from: http://intellect-

invest.org.ua/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science _vypuski). 

Машбиц, Е. И. (1987). Психологические основы управлениѐ учебной деѐтельностья. 

Київ: Вища школа (Mashbitz, E. I. (1987). Psychological bases of management of 

educational activity. Kyiv: Higher school). 

Руденский, Е. В. (1997). Социальнаѐ психологиѐ. Москва: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ 

(Rudensky, E. V. (1997). Social psychology. Moscow: INFRA-M; Novosibirsk: NGAEiU). 

Сагач, Г. М. (2000). Слово животворѐще (духовні засади педагогічної риторики). Київ: 

Пошук (Sahach, H. M. (2000). The word life-giving (spiritual principles of pedagogical 

rhetoric). Kyiv: Search). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

120 

Скворцова, С. О., Вторнікова, Ю. С. (2013). Професійно-комунікативна 

компетентність учителѐ початкових класів. Одеса: Абрикос Компани 

(Skvortsova, S. O., Vtornikova, Yu. S. (2013). Professional and communicative 

competence of primary school teachers. Odessa: Apricot Company). 

Цимбалару, А. Д. (2007). Моделяваннѐ інноваційного освітнього простору 

загальноосвітнього навчального закладу: наукові підходи. Інформаційні 

технології і засоби навчаннѐ, [online] 4. Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em4/content/07cadast.htm. (Tsimbalaru, 

A. D. (2007). Modeling of innovative educational space of a secondary school: 

scientific approaches. Information technologies and teaching aids, [online] 4. 

Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/ITZN/em4/content/07cadast.htm.). 

Штоф, В. А. (1966). Моделирование и философиѐ. Москва: Изд-во Наука (Stoff, W. A. 

(1966). Modeling and philosophy. Moscow). 

Янушевський, В. М. (2009). Моделяваннѐ професійного розвитку майбутніх викладачів 

філологічних дисциплін. Педагогічна наука: історіѐ, теоріѐ, практика, тенденції 

розвитку, 4. Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-

magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n4_ 2009_st_17. (Januszewski, V. M. (2009). 

Modeling of professional development of future teachers of philological disciplines. 

Pedagogical science: history, theory, practice, development trends, 4. Access mode: 

http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-

magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n4_ 2009_st_17). 

РЕЗЮМЕ 
Галецкий Сергей. Модель формированиѐ коммуникативной компетентности 

будущих преподавателей иностранных ѐзыков средствами информационно-
коммуникационных технологий. 

В статье обоснована модель формированиѐ коммуникативной 
компетентности будущих преподавателей иностранных ѐзыков средствами 
информационно-коммуникационных технологий. Выделены структурные блоки 
модели: целевой, концептуальный, организационный, содержательный, 
методический и результативный. Описаны этапы (содержательный компонент), 
формы (организационный компонент), методы (методический компонент) 
внедрениѐ указанных подходов в процесс профессиональной подготовки будущих 
преподавателей иностранных ѐзыков. Отмечено, что вместе с критериѐми, 
показателѐми и уровнѐми сформированности коммуникативной компетентности 
будущих преподавателей иностранных ѐзыков средствами информационно-
коммуникационных технологий, ожидаемый результат (рост уровнѐ 
коммуникативной компетентности будущих преподавателей иностранных ѐзыков) 
образуят результативный компонент модели. 

Ключевые слова: модель, коммуникативнаѐ компетентность, будущие 
преподаватели иностранных ѐзыков, информационно-коммуникационные технологии. 

SUMMARY 
Galetskyi Sergii. Model of formation communicative competence of future teachers 

of foreign languages by means of information and communication technologies. 
The article substantiates the model of formation of communicative competence of 

future teachers of foreign languages by means of information and communication 
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technologies. The algorithm of pedagogical modeling is considered, which consists of the 
following stages: 1) substantiation of theoretical bases of modeling of process of formation of 
communicative competence in the course of professional training of future teachers; 2) 
definition of the purpose and tasks of modeling; 3) designing a model for the formation of 
communicative competence of future teachers of foreign languages by means of information 
and communication technologies by ensuring the interconnection of selected components; 4) 
development of tools for determining the validity and reliability of the designed model by 
creating a system of criteria, indicators and levels of evaluation of the expected result of the 
formation of communicative competence; 5) study of the effectiveness of the designed model 
by its introduction into the process of professional training of the experimental group during 
the pedagogical experiment; 6) quantitative and qualitative analysis of modeling results. The 
structural blocks of the model are distinguished: target, conceptual, organizational, semantic, 
methodological and effective. It is established that implementation of the goals and objectives 
defined in the target component of the model is possible provided that future pedagogical 
language teachers introduce pedagogical approaches into the educational process: system, 
competence, linguistic and cultural, activity, resource (information technology), which are the 
conceptual component of the model. The stages (semantic component), forms (organizational 
component), methods (methodological component) of introduction of the specified approaches 
in the process of professional training of future teachers of foreign languages are described. It 
is noted that together with the criteria, indicators and levels of formation of communicative 
competence of future foreign language teachers by means of information and communication 
technologies, the expected result (increasing the level of communicative competence of future 
foreign language teachers) form an effective component of the model. A number of methods 
were used in the research process, including: analysis, synthesis, deduction, induction, 
comparison, monographic, abstraction, modeling. 

Key words: model, communicative competence, future foreign language teachers, 
information and communication technologies.  
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МЕДІАКУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА: ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ В 

КУРСІ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА» 
 

У статті окресляютьсѐ інтеграційний підхід до впровадженнѐ проюкту IREX 
«Вивчай та розрізнѐй: інфомедійна грамотність» у курс «Сучасна українська 
літературна мова»; доводитьсѐ, що таке поюднаннѐ дозволить підвищити ѐкість 
формуваннѐ інфомедійних компетентностей майбутніх педагогів, зокрема 
медіакультури (критичне мисленнѐ, інфомедійну й візуальну грамотність, соціальну 
толерантність, стійкість до впливів тощо); розроблено теми «Багатокомпонетне 
складне реченнѐ», «Складна синтаксична конструкціѐ», «Складне синтаксичне ціле» 
із застосуваннѐм новітніх методик та креативних технологій в освіті, подано 
завданнѐ длѐ самостійної роботи. 

Ключові слова: багатокомпонентне складне реченнѐ, інфомедійна 
грамотність, критичне мисленнѐ, медіакультура, медіаграмотність, синтаксис 
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складного реченнѐ. складна синтаксична конструкціѐ, складне синтаксичне ціле, 
соціальна толерантність, сучасна українська літературна мова. 

 

Постановка проблеми. Підготовка медіаграмотних учителів-

словесників, ѐкі фахово володіять навичками ефективного пошуку 

інформації, її систематизації, уміять запобігати ризикам у комунікації, 

обґрунтовувати власну позиція, оцінявати й інтерпретувати події, 

протидіѐти мові ворожнечі, ідентифікувати проѐви пропаганди, ботів, 

тролів, фейки, маніпулѐція, втілявати ідеї завдѐки онлайн-інструментам 

тощо – одне з актуальних завдань вищої педагогічної освіти. 

У контексті проюкту IREX «Вивчай та розрізнѐй: інфомедійна 

грамотність» (виконуютьсѐ Радоя міжнародних наукових досліджень та 

обмінів за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та 

Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти 

і науки України та Академіюя української преси), учасницея ѐкого ю 

авторка статті,  основне завданнѐ нашої діѐльності вбачаюмо в створенні 

ефективної сталої моделі інтеграції навичок критичного сприйнѐттѐ 

інформації в навчальний процес вищої і загальної середньої освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Формуваннѐ інфомедійної 

грамотності сучасного вчителѐ-словесника набуваю актуальності на етапі 

впровадженнѐ Міністерством освіти і науки України навчальної дисципліни 

«медіаграмотність» у шкільний курс. Показником фаховості длѐ педагога 

стаю медіакультура ѐк уміннѐ критичного сприйнѐттѐ інформації та 

усвідомленнѐ цінності високоѐкісної інформації в контексті реалізації цих 

компетентностей у шкільній освіті. Проблеми медіаосвіти, медіакультури й 

медіаграмотності активно досліджуять О. Волошеняк, В. Даниленко, 

І. Задорожнѐ, В. Іванов, Т. Іванова, Л. Калініченко, Т. Кузнецова, 

В. Лісостанський, В. Мележик, О. Тараненко та ін. 

Мета статті – інтегрувати деѐкі аспекти проюкту IREX «Вивчай та 

розрізнѐй: інфомедійна грамотність» у курс «Сучасна українська літературна 

мова» (освітній рівень «бакалавр», спеціальність «Українська мова і 

література», 4 курс), зокрема розробити практичні занѐттѐ й завданнѐ длѐ 

самостійної роботи з тем «Багатокомпонентне складне реченнѐ», «Складна 

синтаксична конструкціѐ», «Складне синтаксичне ціле». 

Методи дослідження визначено поставленими завданнѐми. 

Використано загальнонаукові теоретичні (контент-аналіз, систематизаціѐ й 

узагальненнѐ наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури з 

визначеної проблематики), емпіричні (прѐме й опосередковане 

педагогічне спостереженнѐ, аналіз досвіду роботи тощо) методи. 
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Застосовано системно-компонентний та системно-структурний підходи до 

аналізу й опису матеріалу. 

Виклад основного матеріалу. Метоя курсу «Сучасна українська 

літературна мова» (синтаксис складного реченнѐ) ю  формуваннѐ у 

здобувачів вищої освіти поглибленого розуміннѐ базових категорій 

сучасної синтаксичної теорії, її концептуальних парадигм і персоналій; 

теоретичне й практичне утвердженнѐ загальновизнаних диференційних 

ознак синтаксичних одиниць. 

Предметом вивченнѐ  навчальної дисципліни ю синтаксис складного 

реченнѐ, а саме: складне реченнѐ ѐк синтаксична конструкціѐ в різних 

аспектах: парадигма складного реченнѐ; типологіѐ синтаксичних зв’ѐзків у 

складному реченні; засоби вираженнѐ семантико-синтаксичних відношень; 

складносурѐдне, складнопідрѐдне, безсполучникове реченнѐ, багато-

компонентне реченнѐ, складна синтаксична конструкціѐ, складне синтак-

сичне ціле, період тощо; проблемні питаннѐ синтаксису складного реченнѐ. 

Завданнѐ курсу – поглибити теоретичні знаннѐ здобувачів через аналіз і 

узагальненнѐ сучасних концепцій синтаксису складного реченнѐ, типології 

складних речень і принципів їх класифікації; сформувати навички системної 

характеристики основних типів складних речень, складних синтаксичних 

конструкцій і складних синтаксичних цілих; сприѐти вдосконалення 

практичних навичок і вмінь виконувати синтаксичний аналіз складного 

реченнѐ; дослідити семантико-синтаксичні відношеннѐ між його 

компонентами і засоби їх вираженнѐ, користуячись сучасноя методикоя; 

розрізнѐти складне реченнѐ, складну синтаксичну конструкція і складне 

синтаксичне ціле; формувати в студентів свідоме розуміннѐ синтаксичних та 

пунктуаційних норм сучасної української літературної мови. 

Під час викладаннѐ курсу застосовуюмо абстрактно-дедуктивний, 

конкретно-індуктивний, проблемно-пошуковий (проблемна лекціѐ, 

практичні вправи аналітичного змісту, самостійна робота), дослідницький 

(індивідуальна навчально-дослідна робота, реферат, творчі завданнѐ), 

частково-пошуковий, інтерактивні (вебінари, тренінги, презентації, 

дистанційні освітні технології), практичні методи навчаннѐ (вправи, 

практичні роботи та ін.). Убачаюмо ефективними також такі методики та 

технології  навчаннѐ: теоретико-інформаційні (усний виклад, лекціѐ, 

бесіда, розповідь, консультаціѐ, поѐсненнѐ, обговореннѐ, дискусіѐ, 

консультуваннѐ), практико-операційні (вправи, алгоритми, експерименти), 

пошуково-творчі (мозкова атака, творчий діалог, аналіз ситуацій), 

самостійна робота (виконаннѐ тестів, вправ), контрольно-оцінявальні 
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(виступ, контрольна робота). Засоби діагностики  результатів навчаннѐ – 

іспит, тести, реферат, самостійна робота, контрольна робота, індивідуальне 

навчально-дослідне завданнѐ (статтѐ з проблем синтаксису, участь у 

конференції з доповіддя з проблем синтаксису, участь у конкурсі 

студентських наукових робіт із проблем синтаксису). 

Медіакультуру вчителѐ-словесника розуміюмо ѐк здатність 

ефективно взаюмодіѐти з мас-медіа, адекватно поводитисѐ в 

інформаційному середовищі, здійснявати ціннісно-вольову рефлексивну 

регулѐція інформаційної поведінки; сукупність духовних цінностей, 

створених інформаційно-комунікаційними засобами, що функціонуять у 

суспільстві щодо елементів культури комунікації, пошуку, збираннѐ, 

виробництва й передачі інформації, а також культури її сприйманнѐ 

соціальними групами та соціумом у цілому (Герман, 2020, с. 15). 

Медіакультура вчителѐ-словесника – синкретичне понѐттѐ, що 

охопляю такі складові: медіаграмотність (розуміннѐ, ѐк працяять медіа, 

власники; журналістські стандарти, редакційна політика; уміннѐ визначати 

жанри журналістських повідомлень; розуміннѐ понѐть цензури й 

самоцензури; уміннѐ аналізувати рекламу, розрізнѐти її типи (соціальна, 

комерційна, піар тощо); критичне мисленнѐ (уміннѐ ставити запитаннѐ, 

обґрунтовувати власну думку, оцінявати та інтерпретувати події, 

проводити паралелі з сучасністя, аналізувати передумови та причини 

події); інформаційна грамотність (уміннѐ ефективно шукати інформація, 

працявати з джерелами й першоджерелами; уміннѐ відрізнѐти факти від 

суджень; уміннѐ систематизувати інформація, висувати гіпотезу та 

оцінявати альтернативи); соціальна толерантність (уміннѐ 

ідентифікувати й протидіѐти мові ворожнечі, стереотипам і дискримінації; 

формувати навички етичного спілкуваннѐ); цифрова безпека (розуміннѐ 

цифрового сліду; навички кібербезпеки (протидіѐ онлайн-шахрайству, 

шкідливим програмам); візуальна грамотність (уміннѐ аналізувати фото, 

символи, інфографіку тощо); стійкість до впливів, фактчекінг (уміннѐ 

ідентифікувати проѐви пропаганди, ботів, тролів, фейки й маніпулѐція, 

вплив медіа на емоції); інноваційність (уміннѐ втілявати ідеї завдѐки 

онлайн-інструментам,  використовувати медіа длѐ соціального блага) 

(Герман, 2020, с. 14). 

Представимо досвід роботи з інтеграції інфомедійної грамотності й 

навчального курсу «Сучасна українська літературна мова» на прикладі 

вивченнѐ тем «Багатокомпонентне складне реченнѐ», «Складна 

синтаксична конструкціѐ», «Складне синтаксичне ціле». 
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Длѐ підготовки до практичного занѐттѐ з теми «Багатокомпонентне 

складне реченнѐ» студентам пропонуятьсѐ такі питаннѐ длѐ теоретичного 

опрацяваннѐ (були опрацьовані під час лекції):  

1. Понѐттѐ про багатокомпонентні (багаточленні) складні реченнѐ. 

2. Безсполучникові багатокомпонентні реченнѐ з однотипними 

(однорідними) частинами (незгруповані структури) і різнотипними 

(неоднорідними) частинами (згруповані структури); реченнѐ з одночасноя 

однотипністя й різнотипністя. 

3.  Складносурѐдні багатокомпонентні реченнѐ з однотипними та 

різнотипними частинами. 

4. Конструкції з супідрѐдним зв’ѐзком: однорідна супідрѐдність; 

неоднорідна супідрѐдність. 

5. Конструкції з послідовноя підрѐдністя. 

6. Конструкції змішаного типу: поюднаннѐ однорідної та неоднорідної 

підрѐдності; поюднаннѐ послідовної підрѐдності та супідрѐдності. 

Пропонуюмо практично виконати такі завданнѐ (з подальшим 

обговореннѐм на занѐтті): 

1. Виконайте вправи 3, с. 79; 1, 2, с. 80; 1, 2, 3, с. 82-83 з навчально-

методичного посібника В. Герман «Сучасна українська літературна мова: 

практичний синтаксис (Суми, 2017). 

2. Створіть такий жанр тексту, ѐк топ-новина, пов’ѐзавши її з галуззя 

вищої освіти. Придумайте ѐскравий заголовок, уведіть у текст 

багатокомпонентні складносурѐдні й безсполучникові реченнѐ. Виконайте 

усний аналіз цих речень. З’ѐсуйте синтаксичні особливості заголовку.  

Зверніть увагу на особливості придуманого Вами заголовку: 

- Чи можна зрозуміти зміст тексту і зробити висновки лише за 

заголовком? 

- Чи варто поширявати матеріали в соціальних мережах, оріюн-

туячись лише на заголовок та лід (підзаголовок, перше реченнѐ чи абзац)? 

- Чи відповідаю заголовок інформації в тексті? 

- Чи містить заголовок категоричні твердженнѐ, ѐкі не можна 

перевірити? 

1. Придумайте мем-вислів на тему: «Нефахівець у ролі вчителѐ: за 

чи проти?» у виглѐді  багатокомпонентного складносурѐдного чи 

безсполучникового реченнѐ. 

2. Опрацяйте стаття з проблем синтаксису на вибір (див. додаткову 

літературу або підберіть самостійно); підготуйте рецензія на замовленнѐ 
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друкованого медіа (медіа оберіть самостійно), вважаячи, що Ви маюте освіту 

філолога й журналіста, дотримуютесѐ журналістських стандартів (див. слайд). 

У тексті рецензії вживайте складнопідрѐдні багатокомпонентні 

реченнѐ різних типів. Усно їх проаналізуйте. 

Рецензія представте в мультимедійному форматі. 

 
3. Напишіть блог-спогад «Незабутні хвилини педагогічної практики» й 

розмістіть його в соціальних мережах, увівши до структури блогу різні типи 

складнопідрѐдних багатокомпонентних речень. Усно їх проаналізуйте. 

Зверніть увагу на слайд «На що варто звертати увагу в соціальних 

мережах». 
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Длѐ підготовки до практичного занѐттѐ з теми «Складна синтаксична 

конструкціѐ» студентам пропонуятьсѐ такі питаннѐ длѐ теоретичного 

опрацяваннѐ: 

1. Складні синтаксичні конструкції з сурѐдністя і підрѐдністя. 

2. Складні синтаксичні конструкції з сурѐдним і безсполучниковим 

зв’ѐзком. 

3. Складні синтаксичні конструкції з підрѐдним і безсполучниковим 

зв’ѐзком. 

4. Складні синтаксичні конструкції з сурѐдним, підрѐдним і 

безсполучниковим зв’ѐзком. 

Пропонуюмо такі завданнѐ длѐ практичного виконаннѐ: 

1. Виконайте вправи 1, с. 86-89; 3, с. 93 з навчально-методичного 

посібника В. Герман «Сучасна українська літературна мова: практичний 

синтаксис (Суми, 2017). 

2. Підберіть із художньої чи публіцистичної літератури складну 

синтаксичну конструкція, що складаютьсѐ більш ніж з 15 предикативних 

частин; підготуйте її длѐ аналізу через мультимедіа або в друкованому 

виглѐді длѐ колег у потрібній кількості. 

3. З поданого початку «Наукові роботи необхідно перевірѐти на 

плагіат…» утворіть складну синтаксичну конструкція з багатьма 

предикативними частинами. Накресліть схему. Поміркуйте, ѐкі типи 

завдань длѐ студентів «провокуять» плагіат?  

Длѐ підготовки використовуйте Інформаційний бялетень Є. 

Ніколаюнка «Академічна доброчесність» (група представлена у Facebook). 

Використайте корисні посиланнѐ: 

 

https://my.plagscout.com/login 

https://my.noplagiat.de                                       – академічна 

доброчесність 

 

https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk 

http://ouci.dntb.gov.ua/ 

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/ 

Open Ukrainian Citation Index (OUCI). 

http://ouci.dntb.gov.ua/                                      – наукова робота 

 

SAIUP.org.ua                                – проюкт сприѐннѐ академічній 

доброчесності 

https://my.noplagiat.de/
http://ouci.dntb.gov.ua/
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4. Ознайомтесѐ з «Кодексом академічної доброчесності Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка», поданого 

на офіційному сайті (розділ «Документаціѐ»). Виберіть 5 простих 

ускладнених речень із різних розділів Кодексу і перебудуйте їх на ССК; 

подайте схеми. 

Длѐ підготовки до практичного занѐттѐ з теми «Складне синтаксичне 

ціле» студентам пропонуятьсѐ такі питаннѐ длѐ теоретичного 

опрацяваннѐ: 

1. Лінгвістика тексту ѐк нова галузь мовознавства. Понѐттѐ про 

складне синтаксичне ціле (ССЦ). 

2. Композиційно-тематичне членуваннѐ ССЦ. 

3. Засоби зв’ѐзку між компонентами ССЦ. 

4. Структурні типи ССЦ.  

Практично пропонуюмо виконати: 

1. Виконайте вправи 1, с. 108-110; 4, с. 114 з посібника В. Герман 

«Сучасна українська літературна мова: практичний синтаксис» (Суми, 2017). 

2. Напишіть проблемне есе на тему: «Моѐ Нова українська школа», 

використовуячи ССЦ; усно їх проаналізуйте. Створіть, за можливості, 

фотоколаж до Вашого есе (скористайтесѐ, наприклад, навчальним 

ресурсом –  сайтами penal; tilde; IMGonline.com.ua;  crello.com/ або ін. 

Презентуйте есе й фотоколаж у мультимедійному форматі. 

Зверніть увагу на слайд «На що варто звертати увагу в матеріалах з 

фото». 

 

https://crello.com/
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3. Створіть текст-путівник або портфоліо на тему: «Сумщина 

педагогічна» длѐ PR, використовуячи різні типи ССЦ (у т.ч. й інтегративне 

(сполучникове) – за класифікаціюя О. Пономарева). Усно проаналізуйте. 

Післѐ практичних занѐть пропонуюмо студентам 4 курсу виконати 

самостійну роботу з тем «Багатокомпонентне складне реченнѐ», 

«Складна синтаксична конструкціѐ», «Складне синтаксичне ціле»: 

1. Виконайте синтаксичний аналіз: 

1) 10 багатокомпонентних складних речень; 

2) 10 складних синтаксичних конструкцій;  

3) 5 складних синтаксичних цілих із самостійно обраних медіатекстів 

(ТБ, радіо, соціальні мережі, інтернет-медіа, друковані медіа, реклама, PR), 

присвѐчених питаннѐм освіти. Під час синтаксичного аналізу подавайте 

посиланнѐ на медіатекст. 

Зверніть увагу: факти чи судженнѐ переважаять в освітніх  

медіатекстах. Користуйтесѐ схемоя «Факти vs Судженнѐ». 

Якщо Ви виѐвили неправдиву інформація в освітніх медіатекстах, 

з’ѐсуйте, з ѐкоя метоя це зроблено: пародіѐ; емоційний тиск; 

скомпрометувати; упередженість; вигода; вплив; пропаганда тощо. 

2. Виконайте пунктуаційний аналіз трьох обраних Вами 

медіатекстів з питань освіти: 1) репортаж; 2) учительський блог; 

3) документальне розслідуваннѐ (за потреби – інший жанр за 

домовленістя з викладачем). 

3. Пройдіть безкоштовний онлайн-курс з медіаграмотності VERIFIED, 

щоб дізнатисѐ: 

- ѐк оріюнтуватисѐ в сучасному інформаційному середовищі; 

- ѐк розпізнавати дезінформація та пропаганду; 

- ѐким медіа довірѐти; 

- чому ми витрачаюмо близько 5 років на соціальні мережі; 

- ѐк працяю наш мозок та чому нами легко маніпулявати; 

- ѐк захистити себе і близьких лядей від маніпулѐцій. 

Отримайте сертифікат і представте його. 

Напишіть відгук про онлайн-курс із медіаграмотності VERIFIED, 

використовуячи багатокомпонентні конструкції різного типу, ССК та ССЦ 

(зазначені синтаксичні одиниці позначте в тексті відгуку). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, інтеграційний підхід до впровадженнѐ проюкту IREX «Вивчай та 

розрізнѐй: інфомедійна грамотність» у курс «Сучасна українська 

літературна мова», зокрема під час вивченнѐ тем «Багатокомпонентне 
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складне реченнѐ», «Складна синтаксична конструкціѐ», «Складне 

синтаксичне ціле», дозволить покращити ѐкість формуваннѐ медіакультури 

вчителів-словесників (критичне мисленнѐ, інфомедійну й візуальну 

грамотність, соціальну толерантність, стійкість до впливів тощо) і сприѐти 

поглибленому розуміння базових категорій сучасної синтаксичної теорії, її 

концептуальних парадигм і персоналій, загальновизнаних диференційних 

ознак синтаксичних одиниць. 

Перспективу вбачаюмо в окресленні інтеграційних можливостей 

проюкту з іншими темами курсу «Сучасна українська літературна мова». 

ЛІТЕРАТУРА 
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електронна (другий рівень освіти). Суми (Herman, V. (2020). Academic rhetoric: 

integrated training program, IREX certified “Learn and Distinguish: Info-Media 
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РЕЗЮМЕ 
Герман Виктория. Медиакультура учителѐ-словесника: практика формированиѐ 

в курсе «Современный украинский литературный ѐзык».  
В статье описываетсѐ интеграционный подход к внедрения проекта «Изучай 

и распознавай: инфомедийнаѐ грамотность» в курс «Современный украинский 
литературный ѐзык»; доказываетсѐ, что такое объединение позволит улучшить 
качество формированиѐ инфомедийных компетентностей будущих педагогов, в 
частности медиакультуру (критическое мышление, инфомедийнуя и визуальнуя 
грамотность, социальнуя толерантность, стойкость к влиѐниѐм и др.); 
разработаны темы «Многокомпонентное сложное предложение», «Сложнаѐ 
синтаксическаѐ конструкциѐ», «Сложное синтаксическое целое» с применением 
новейших методик и креативных образовательных технологий, поданы заданиѐ длѐ 
самостоѐтельной работы.  

Ключевые слова: визуальнаѐ грамотность, инфомедийнаѐ грамотность, 
критическое мышление, медиакультура, медиаграмотность, многокомпонентное 
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сложное предложение, синтаксис сложного предложениѐ, сложнаѐ синтаксическаѐ 
конструкциѐ, сложное синтаксическое целое, социальнаѐ толерантность, 
современный украинский литературный ѐзык. 

SUMMARY 
Herman Viktoriia. Media culture of a teacher-philologist: the practice of formation in 

the course “Modern Ukrainian literary language”. 
The article outlines the integration approach to the implementation of the IREX project 

“Study and distinguish: info-media literacy” in the course “Modern Ukrainian literary 
language”; it is proved that such a combination will improve the quality of formation info-
media competences of future teachers, in particular media culture (critical thinking, info-media 
and visual literacy, social tolerance, resistance to influences, etc); the topics “Multicomponent 
complex sentence”, “Complex syntactic construction”, and “Complex syntactic whole” were 
developed using the latest techniques and creative technologies in education, and tasks for 
independent work were presented. The formation of info-media literacy of a modern teacher-
philologist becomes relevant at the stage of introduction by the Ministry of education and 
science of Ukraine of the academic discipline “Media literacy” in the school course. An indicator 
of professionalism for a teacher is media culture as the ability to critically perceive information 
and realize the value of high-quality information in the context of implementing these 
competencies in school education. O. Volosheniuk, V. Danylenko, I. Zadorozhnya, V. Ivanov, T. 
Ivanova, L. Kalinichenko, T. Kuznetsova, V. Lisostansky, V. Melezhik, O. Taranenko and others 
are actively researching the problems of media education, media culture and media literacy. 
Research methods are defined by the tasks. General scientific theoretical (content analysis, 
systematization and generalization of scientific, psychological and pedagogical, 
methodological literature on certain issues), empirical (direct and indirect pedagogical 
observation, analysis of work experience, etc.) methods are used. Systems-component and 
systems-structural approaches to the analysis and description of the material are applied. We 
see the prospect in outlining the integration capabilities of the project with other topics of the 
course “Modern Ukrainian literary language”. 

Key words: multicomponent complex sentence, info media literacy, critical thinking, 
media culture, media literacy, syntax of a complex sentence, complex syntactic construction, 
complex syntactic whole, social tolerance, Modern Ukrainian literary language. 
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AXIOLOGICAL POTENTIAL OF STUDENTS IN THE SYSTEM OF STUDENT 

GOVERNMENT 
 

The article is devoted to the problem of axiological potential of students in the system 
of student government. The special emphasis in the article is placed at the theoretical 
understanding of the essence of the axiological potential of students, the study of significant 
conditions for the effective realization of students’ values and the development of student 
government. The authors consider the problem of education of morality, the formation of 
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value orientations of the youth student environment, identify new forms and pedagogical 
means of influencing student government in an institution of higher education.  

Key words: student government, axiology, pedagogical potential, values, value 
orientations, student youth, institution of higher education. 

 

Introduction. The mission of higher education is to train a generation of 

highly moral, intellectually developed, creative professionals – citizens of Ukraine 

and intellectuals, because higher education has always acted not only as an 

institute for training highly qualified specialists, but also as an institute of civic 

education that forms personal qualities and socially active position of students. 

At the present stage of development of Ukrainian society there is a 

revival on a new democratic basis of student organizations, which build their 

activities based on educational, professional, social needs of young people 

whose interests they represent, correlating them with the sociocultural context 

of youth development as a stratum and higher education as a social institution.  

In this regard, the development of a new educational field in higher 

education, focused on the development of student government, deep 

actualization of its pedagogical potential, active involvement of students in 

social processes and support at all levels of student community initiatives is 

extremely important. The formation of such a field is impossible without a 

theoretical understanding of the essence of a modern student government, the 

study of significant conditions for the effective implementation of the 

pedagogical potential of student organizations. 

Analyses of relevant research. However, the modern research does not 

fully reveal the possibilities of student government as a subject of pedagogical 

activity, does not show the conditions under which such activities can be most 

successful, and does not study the areas of student government that contribute 

to the implementation and development of various types of social oriented 

activity, the role is not reflected and the essence of pedagogical support of 

such activity is not characterized. Value orientations of the individual in the 

system of student government were studied by V. Kaloshin (Калошин, 2019), 

A. Pavlichenko (Павліченко, 2015), M. Popovych (Попович, 2016). Value 

orientations in the structure of student government are raised in the works of 

N. Bogdanovа (Богданова, 2015) and M. Sarkisian (Саркісѐн, 2012). 

Conceptual principles of student government development are the subject of 

scientific research by D. Bobil (Бобіль, 2011), Yu. Krashchenko (Кращенко, 

2011), N. Chybisova (Чибісова, 2017). 

Aim of the study – identification of axiological potential of students in 

the system of student government. 
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Research Methods. The theoretical and methodological basis of the study 

were: theoretical provisions on the creative nature of activity, the activity of the 

subject of knowledge, the transforming role of the subject, the idea of systematic 

and holistic approaches to education, management theory of modern higher 

education, the concept of philosophical review and pedagogical support, 

pedagogical aspect of research of student government in higher school, 

conceptual provisions about pedagogical potential of public organizations. 

Results. In today’s world of globalization, the ability to adapt quickly to 

fierce competition in the labor market is becoming a major factor in personal 

development. The main condition for strengthening the socio-economic role of 

our state at the international level and improving the welfare of the Ukrainian 

population is to ensure successful professional socialization of citizens, which 

guarantees them quality training and effective inclusion in employment. 

Powerful institutions of professional socialization of the individual are 

designed to be institutions of higher education that can provide training for 

professionals with the necessary professional competences and in demand in 

the labor market. However, the analysis of the current situation on the labor 

market shows the lack of efficiency of professional socialization of future 

specialists in higher education institutions. Increasing the requirements for 

graduates of higher education institutions necessitates the improvement of the 

system of professional training in order to form the personality of a specialist 

who has such qualities as independence, mobility, social activity, responsibility, 

professionalism, ability to adapt to difficult situations and self-development, 

determined by modern reality (Саркісѐн, 2012, с. 80). 

One of the components of professional training in higher education is 

upbringing of the individual. According to the concept of higher education 

development for the period up to 2030, as a top priority in education, it should 

become an organic component of pedagogical activities integrated into the 

overall process of learning and development. In this regard, the most important 

task of education is formation of the ability to successfully socialize in society 

and actively adapt to the labor market. Thus, the problem of organizing the  

educational environment in higher education institutions, the results of  

which will contribute to the effective professional socialization of future 

professionals (Чибісова, 2017, с. 45). 

Turning to the study of the pedagogical potential of the educational 

environment in the implementation of professional socialization of students of 

an institution of higher education, we argue that professional socialization of 
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students, which we mean the process of acquiring competences for effective 

professional activities, is an urgent management problem. 

We share the point of view of Yu. Krashchenko, who believes that this 

concept cannot be reduced to the possibility or set of possibilities, as with a 

particular content and level of potential under the influence of various external 

causes can be realized in very different ways. Potential, in his opinion, is not 

limited to resources, it can and should be considered as an attribute of any 

material or ideal system. In this regard, we interpret the pedagogical potential 

of the educational environment in the implementation of professional 

socialization of students as an integrative characteristic of the educational 

environment, reflecting the range of educational influences on the formation of 

personality specialist (Кращенко, 2011, с. 120). 

Currently in Ukraine, increasing attention to the organization of the 

educational environment in higher education institutions, which is reflected in the 

regulations of the Ministry of Education and Science of Ukraine. At the same time, 

there is a lack of methodological materials on this issue, and, in our opinion, 

insufficient attention is paid to the problem of organizing professional sociali-

zation in the educational environment of higher education. This fact confirmed 

the relevance of our problem, which is to justify the professional socialization of 

students in the educational environment of an institution of higher education, 

designed on the basis of student government. In this regard, one of the most 

important tasks of our study was to determine the axiological potential of student 

government in the implementation of professional socialization of students. 

The human environment has long been the object of scientific research. 

However, in recent decades there has been an increased interest in the study 

of environmental problems, due to awareness of the significant role of the 

environment in human life, and growing anxiety about the negative effects on 

humans. The path through the influence of the environment, which involves 

the individual in public life, teach him to understand the culture, behavior in 

teams, self-affirmation and fulfillment of various social roles is one of the areas 

of indirect educational influences. With this approach, formation of the 

personality occurs spontaneously, in the individual movement of each person 

in a specially pedagogically organized environment (Богданова, 2015, с. 68). 

Thus, it can be argued that the problem of organizing the educational 

environment of an institution of higher education is the subject of close 

attention of a wide range of scholars, however, despite the variety of works in 

pedagogical science, the question of pedagogical potential in the educational 
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environment of higher education in professional socialization of students, 

which allowed to highlight the contradictions: 

 socio-pedagogical nature – between the requirements of society to 

the modern specialist, and insufficient preparation of graduates of higher 

education institutions for active and effective involvement in professional 

relations; 

 scientific and pedagogical nature – between the need for higher 

education institutions to implement effective professional socialization of 

students and insufficient development of the theoretical foundations of 

professional socialization of students of higher education institutions in the 

educational environment of higher education institutions; 

 scientific and methodological nature – between the need of 

pedagogical science in scientific and methodological support of professional 

socialization of students in the educational environment of the higher 

education institution and insufficient development of its software and content 

in pedagogical practice (Кращенко, 2011, с. 121). 

Analysis of pedagogical theory and practice allows us to conclude that the 

educational environment of the higher education institution – pedagogically 

organized space of the higher education institution, which forms the personality 

of the future specialist – has significant potential for professional socialization of 

students. The pedagogical potential of the educational environment of a higher 

education institution is a set of opportunities (conditions, factors, etc.) for the 

formation of the personality of future professionals. 

In order to realize the pedagogical potential of the educational 

environment in the implementation of professional socialization of students 

must take into account the following provisions: 

 professional socialization of students in the educational environment 

of a higher education institution should be based on a methodological 

foundation, which can be considered a set of environmental, competency, 

system, personality-centered approaches; 

 the basis of designing a professional educational environment of a 

higher education institution is student government; 

 the effectiveness of professional socialization of students in the 

educational environment of an institution of higher education is provided by a 

set of pedagogical conditions; 

 preparation of students for professional activity meets the socio-

economic needs of the labor market; 
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 student government is realized on the basis of students’ performance 

of social roles that reflect the content of future professional activity; 

 productive interaction of all participants of educational process is 

carried out (Бобіль, 2011, с. 107). 

We use student government as the basis of the educational environment 

of a higher education institution. Based on the current stage of organization of 

student government in a number of domestic higher education institutions, as 

well as on the historically formed traditions of its development, student 

government in a higher education institution can be defined as one of the best 

socio-professionally oriented ways of organizing the educational environment, 

students have initiative, social activity and creative independence, as well as 

formation of students’ competences of the future specialist. 

Distinctive features of student government in this sense, from our point 

of view, are:  

1) its precise organizational structure, exactly: the presence of a 

governing student body in the form of a coordination center consisting of 

heads of departments headed by a student;  

2) meaningful, organizational and professional assistance to heads of 

departments by tutors of higher education institutions (faculties), who perform 

the function of consultants;  

3) representation in each department from each academic group;  

4) the substantive difference between the functional orientation and 

content of the activities of the departments from the functional orientation 

and content of the activities of the official administrative bodies of the faculty;  

5) precise substantive certainty of the work of each department;  

6) obligatory analytical-reflexive and corrective activity on the course and 

completion of each event organized within the framework of student 

government;  

7) support of student government by administrative bodies of higher 

education institution (faculty);  

8) pronounced professional orientation of work. 

Participating in the organization of student government, students have the 

opportunity to consolidate knowledge gained in the learning process, gain 

professional experience, and thus form professional competences of future 

professionals, which significantly increases the effectiveness of their professional 

socialization in the higher education institution. The form of student participation 

in the work of student government is professional activities, such as meetings, 

conferences, competitions, trainings, workshops, role-playing games, flash mobs, 
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quests, debates, round tables, etc. Among the methods used – design, forecasting, 

modeling, analysis, game, career guidance and other methods. 

The problem of moral education, formation of value orientations, 

development of axiological potential remains quite relevant, especially for 

young students. This age period is characterized by the desire for 

independence, self-affirmation on the one hand, and on the other – the desire 

for harmony with others, the desire to be accepted and recognized in society. 

In other words – the student age is a sensitive period for the development of 

value orientations: universal, professional, personal. In this regard, it is 

advisable, in our opinion, to look for new forms and pedagogical means of 

influencing student youth in higher education institutions. One such form may 

be student government. We find in student government a powerful resource 

for the development of axiological potential of students. 

The axiological potential of students is one of the varieties of the 

personality potential. Like any other type of personal potential, it reflects the 

set of innate and acquired abilities (resources, reserves and capabilities) of man 

to relate to the surrounding reality and determines the rate of its possible 

response to socio-pedagogical conditions. 

A distinctive feature of axiological potential in comparison with other 

types of the personality potential is its axiological basis, the essence of which 

can be revealed by the concepts of “value” and “value orientations”. 

The category of “value” belongs to the number of such general scientific 

concepts that are of particular importance for pedagogy in methodological 

terms. As a key concept of modern public opinion, value is actively used in 

philosophy, sociology, psychology, pedagogy and is used to denote objects and 

phenomena, their properties, as well as abstract ideas that reflect moral ideals 

and act as standards of good (Павліченко, 2015, с. 104). 

The study of the resources gives us reason to say that value is considered 

in many senses and from different approach. The use of the concept of “value” 

in the everyday sense is associated with the assessment of the subject and 

means something extremely important, significant for society or the individual. 

Although the most commonly used is the understanding of values as abstract 

entities and ideals. 

Philosophical understanding of values is associated with such features as 

usefulness, significance, importance, normativeness, which determine the 

scope of this concept. In the sociological literature, values are not reduced to 

significance as their foundation, nor to the norm and ideal. Value is a desirable 

goal that is ideal and included in the regulatory influence on intersubjective 
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relations. From the standpoint of psychology, values are the most important 

structural component of the individual, which carries out in its life a guiding 

and regulatory role. From the pedagogical point of view, a person’s value is an 

internal, emotionally mastered regulator of his activity, which determines the 

attitude to the world around him, to himself and the nature of the activity. 

Of all the variety of approaches, the definition of values proposed by  

V. Kaloshin is more suitable for us. According to this value, we consider as 

conscious by the individual general meanings of life, which are constituent units of 

consciousness of the individual and determine the moral position of man. Values 

of the individual-useful type are values that reflect a person’s desire for fixed at 

the level of specific ideas forms of relationships, which are determined by them 

through emotional evaluation as useful to meet the needs of the vital level. Values 

of a socially significant type are values that fix a person’s desire for normative 

forms of relations, recognized as necessary and sufficient (optimal) by those 

individuals and social groups that are perceived by this person as significant. 

Values of the personality-significant type are values that determine a person’s 

desire for forms of relations with reality, which are recognized by them as 

necessary and sufficient in relation to personal interpretation of those concepts 

and categories by which he denotes reality (Калошин, 2019, с. 44). 

It is well known that human values are exteriorized in its value 

orientations, which reflect the organic unity of the leading interests of the 

individual and society. We assume that value orientations are determined by 

the values of society and therefore subject to constant change. The unity of the 

leading interests of the individual and society allows a person to determine the 

cultural parameters of activity, as well as to regulate the direction of their 

activities. It should be said that value orientations reflect a set of values that 

are accepted and realized by the individual; they act as socio-psychological 

formations that carry goals, motives, attitudes and a number of other 

worldview characteristics of the individual. 

In other words, value orientations – is a component of the socio-

psychological structure of the individual, which is a system of values and 

reflects its life and professional goals, which are the most important and 

personal content and determine its behavior and attitude to reality. 

Giving our own definition of the concept of “axiological potential of the 

individual”, we will take into account the following circumstances: 1) the 

potential of the individual is a set of resources, reserves and capabilities of the 

individual; at the same time, resources characterize the potential from the 

point of view of the past, reserves testify to the real potential, and 
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opportunities reflect the potential for the future; 2) axiology is the doctrine of 

the nature of values, their place and role in the holistic structure of the world-

attitude and world-view of people; 3) the diversity of values can be 

represented in the form of the following types: individually useful, socially 

significant, personally significant and generically significant. 

As a result, the axiological potential of students’ personality can be 

defined as an integrative personal formation, characterized by a stable 

hierarchy of value orientations that determine the knowledge, awareness and 

acceptance of the values of the professional community. 

Thus, the axiological potential reflects the set of value orientations of the 

individual, which exist in a certain stable hierarchy. Due to the presence of such 

values, the axiological potential is aimed at achieving personal and professional 

plans. Defining thus the essence of axiological potential, value orientations 

express the general consciousness and emotional saturation of life and 

satisfaction of the person with it. 

Based on the research of M. Popovich, in the structure of the axiological 

potential of students can be divided into the following components: cognitive-

semantic, emotional-volitional, motivational-activity and reflexive-evaluative. 

Each component corresponds to a number of indicators: 

 cognitive-semantic: representation and understanding of the essence 

of value orientations; understanding the meaning of value orientations and 

understanding them as personal value; understanding the need to take action 

in accordance with socially and professionally significant values; 

 emotional-volitional: emotional stability, overcoming difficulties on an 

emotionally positive level; volitional regulation of behavior, formation of 

volitional qualities (discipline, independence, persistence, endurance, 

organization, determination and initiative); 

 motivational-activity: the desire to behave in accordance with 

generally accepted values; motivation to expand their knowledge about the 

values of society and the professional community; ability to make independent 

choices in life and professional situations; 

 the ability to establish links between their own actions and the values 

of society and the professional community; ability to adequately assess 

their behavior and the behavior of other people from the standpoint of  

values (Попович, 2016, с. 25). 

The development of the axiological potential of future specialists is 

possible if the institution of higher education provides for the creation of such 

an environment that will contribute to the targeted change in the value 
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orientations of students. The analysis of the practice of professional training in 

a higher education institution shows that the system of student government 

can be considered as such a favorable environment. 

The study of the works of modern researchers allowed us to draw the 

following conclusions: along with the fact that student government is a 

component of the educational system of an institution of higher education, it is a 

special form of initiative, independent, socially useful activities of students to 

address various issues: organization of education, life, leisure, development of 

social activity of student youth, support of socially acceptable initiatives; student 

government acts as a form of independent social activity of students in relation to 

the implementation of the functions of managing the life of the student collective; 

valuable is the idea that the main priority of government – organizational activities 

in the student environment, protection of interests and rights of students, the 

formation of a competitive specialist; as a holistic system, student government 

reflects the various organizational forms that ensure participation in the 

management of student groups; student government is a good school for the 

development of decision-making and implementation skills related to the 

organization and implementation of student life; student government promotes 

the inclusion of students in the management of an institution of higher education, 

in particular, in the discussion and resolution of an institution of higher education, 

planning, organization, motivation and control of the educational process, 

research and extracurricular activities. 

In fact, student government covers all, without exception, the sphere of life 

of a modern institution of higher education. For students, according to some 

authors, there are no and cannot be “closed” areas in the functioning of higher 

education institutions, otherwise it is pointless to talk about government. 

The system of student government creates favorable opportunities for the 

development of the axiological potential of students, because here the following 

tasks are solved: realization of essential forces of students, their needs, abilities 

and interests in various spheres and forms of social activity; raising the awareness 

of students and their demands to the level of their knowledge, skills and abilities; 

fostering a patriotic attitude to the spirit and traditions of higher education; 

assistance in the implementation of socially significant youth initiatives; 

involvement of students in the formation of public opinion about student youth as 

a real force and strategic resource for the development of Ukrainian society. 

Conclusions. Student government is a form and way of life of students and 

student groups, the connection of independence, initiative, activity of students in 

ensuring the activities of higher education institutions. The main meaning of 
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student government is to ensure that students gain experience in self-

organization of their lives. These circumstances allow us to speak about the focus 

of student government on the development of future professionals in a stable 

hierarchy of value orientations, which determine the nature of their social 

activities. Student government has a value-oriented function that provides 

students with a worldview of social and professional reality, their relationships 

with others. Consequently, we are talking about the focus of student government 

on the development of the axiological potential of the individual. 
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РЕЗЮМЕ 
Денежников Сергей, Козлов Дмитрий. Аксиологический потенциал студентов в 

системе студенческого самоуправлениѐ. 
Статьѐ посвѐщена проблеме аксиологического потенциала студентов в 

системе студенческого самоуправлениѐ. Особый акцент в статье направлен на 
теоретическое осмысление сущности аксиологического потенциала студентов, 
изучение значимых условий эффективной реализации ценностей студентов и 
развитиѐ студенческого самоуправлениѐ. Авторы рассматриваят проблему 
воспитаниѐ нравственности, формированиѐ ценностных ориентаций молодежной 
студенческой среды, выделѐят новые формы и педагогические средства 
воздействиѐ студенческого самоуправлениѐ в учреждении высшего образованиѐ.  
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Ключевые слова: студенческое самоуправление, аксиологиѐ, педагогический 
потенциал, ценности, ценностные ориентации, студенческаѐ молодежь, 
учреждение высшего образованиѐ. 

АНОТАЦІЯ 
Дєнєжніков Сергій, Козлов Дмитро. Аксіологічний потенціал студентів у системі 

студентського самоврѐдуваннѐ. 
Статтѐ присвѐчена проблемі аксіологічного потенціалу студентів у системі 

студентського самоврѐдуваннѐ. Особливий акцент у статті зроблено на 
теоретичне осмисленнѐ сутності аксіологічного потенціалу студентів, вивченнѐ 
значущих умов ефективної реалізації цінностей студентства та розбудови 
студентського самоврѐдуваннѐ. Автори розглѐдаять проблему вихованнѐ 
моральності, формуваннѐ ціннісних оріюнтацій молодіжного студентського 
середовища, виокремляять нові форми і педагогічні засоби впливу студентського 
самоврѐдуваннѐ в закладі вищої освіти. 

Автори стверджуять, що студентське самоврѐдуваннѐ ю компонентом 
виховної системи закладу вищої освіти, воно ѐвлѐю собоя особливу форму 
ініціативної, самостійної, суспільно корисної діѐльності студентів щодо вирішеннѐ 
різних питань: організації навчаннѐ, побуту, дозвіллѐ, розвитку соціальної 
активності студентської молоді, підтримки соціально прийнѐтних ініціатив; 
студентське самоврѐдуваннѐ виступаю в ѐкості форми самостійної громадської 
діѐльності студентів щодо здійсненнѐ функцій управліннѐ життѐм студентського 
колективу; основний пріоритет самоврѐдуваннѐ – організаторська діѐльність у 
студентському середовищі, захист інтересів і прав студентів, формуваннѐ 
конкурентоспроможного фахівцѐ.  

Автори акцентуять увагу на тому, що в системі студентського 
самоврѐдуваннѐ створяятьсѐ сприѐтливі можливості длѐ розвитку аксіологічного 
потенціалу студентів, оскільки тут вирішуятьсѐ такі завданнѐ: реалізаціѐ 
сутнісних сил студентів, їх потреб, здібностей та інтересів у різних сферах і формах 
соціальної діѐльності; підвищеннѐ свідомості студентів і їх вимогливості до рівнѐ 
своїх знань, умінь і здібностей; вихованнѐ патріотичного ставленнѐ до духу і 
традицій закладу вищої освіти; сприѐннѐ в реалізації суспільно значимих молодіжних 
ініціатив; залученнѐ студентів до формуваннѐ громадської думки про студентську 
молодь ѐк реальну силу і стратегічний ресурс розвитку українського суспільства.  

Ключові слова: студентське самоврѐдуваннѐ, аксіологіѐ, педагогічний 
потенціал, цінності, ціннісні оріюнтації, студентська молодь, заклад вищої освіти. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОЦЕСУ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ 

ФАРМАЦІЇ В РУСЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ 
 

У статті здійснено обґрунтуваннѐ організаційно-педагогічних умов процесу 
формуваннѐ професійної компетентності майбутніх магістрів фармації в руслі 
ювроінтеграційного поступу. Встановлено, що професійна підготовка магістрів 
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фармації повинна бути спрѐмована на забезпеченнѐ формуваннѐ їх професійної 
компетентності длѐ успішної професійної самореалізації особистості, відтвореннѐ 
соціально активного національного виробничого потенціалу, втіленнѐ у практику 
світового рівнѐ досѐгнень науки й техніки.  

Длѐ забезпеченнѐ ѐкісного процесу професійної підготовки магістрів фармації 
обґрунтовано й визначено організаційно-педагогічні умови:  інтеграційно-інноваційне 
освітню середовище та академічно-освітнѐ мобільність; упровадженнѐ системи 
ѐкості професійної підготовки магістрів фармації на засадах компетентнісного, 
системного, процесного й ризик-оріюнтованого підходів; моніторинг ѐкості 
професійної підготовки магістрів фармації.  

Ключові слова: фармацевтична галузь, майбутні магістри фармації, система 
професійної підготовки,  організаційно-педагогічні умови.  

 

Постановка проблеми. Фармацевтична галузь ю одніюя з найбільш 

перспективних галузей країн Центральної та Східної Європи й України, що 

динамічно розвиваятьсѐ та спричиняять модернізаційні зміни у 

професійній підготовці магістрів фармації в системі університетської освіти, 

зокрема у вищій фармацевтичній освіті України. 

Длѐ напрацяваннѐ стратегії сталого розвитку в системі вищої 

фармацевтичної освіти необхідно розуміннѐ особливостей становленнѐ, 

розвитку вітчизнѐної фармацевтичної галузі з виділеннѐм її основних 

проблем і перспектив розвитку. 

Професійна підготовка магістрів фармацевтичної галузі у ЗВО 

повинна бути спрѐмована на забезпеченнѐ формуваннѐ їх професійної 

компетентності длѐ успішної професійної самореалізації особистості длѐ 

відтвореннѐ соціально активного національного виробничого потенціалу, 

ѐкий займатиме важливе місце в технологічному оновленні 

фармацевтичного та парфямерно-косметичного виробництва, втіленнѐ у 

практику світового рівнѐ досѐгнень науки й техніки.  

Аналіз актуальних досліджень. Раціональність застосуваннѐ 

процесного й системного підходів, а також принципів прийнѐттѐ 

управлінських рішень на основі фактичних даних у фармацевтичній галузі 

визначаютьсѐ Міжнародними стандартами ISO 9001. Формуваннѐ системи 

управліннѐ ѐкістя передбачаю налагодженнѐ стабільних взаюмозв’ѐзків із 

замовниками длѐ визначеннѐ адекватних вимог до продукції та подальшого 

моніторингу ступенѐ задоволеності наданоя продукціюя. Процесний підхід 

передбачаю організація окремих видів діѐльності ѐк процесів із визначеннѐм 

входів (сировина, матеріали, інформаціѐ), виходів (матеріальний або 

нематеріальний результат процесу), ресурсів, необхідних длѐ здійсненнѐ про-

цесу (виробниче середовище; інфраструктура: обладнаннѐ й устаткуваннѐ, 

засоби комунікації, засоби виміряваннѐ тощо; персонал, документаціѐ та ін.), 
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а також управлінських дій, спрѐмованих на плануваннѐ, контроль виконаннѐ 

та своючасне коригуваннѐ процесу (Воскобойнікова, Довжук, 2019). 

У межах виконаннѐ ѐк кожного процесу системи управліннѐ ѐкістя, 

так і на рівні організації в цілому, стандартами ISO 9000 рекомендуютьсѐ 

втілявати методологія циклу PDCA (Plan-Do-Check-Akt), запропоновану 

американськими вченими У. Шухартом та Е. Демінгом у середині минулого 

сторіччѐ (Настанова СТ-Н МОЗУ, 2011). Цикл PDCA передбачаю узгоджене 

виконаннѐ всіх етапів діѐльності в певній послідовності: плануваннѐ (Plan), 

виконаннѐ запланованого (Do), моніторинг виконаннѐ й аналіз результатів 

виконаних дій (Check) та розробка й упровадженнѐ коригувальних і/або 

запобіжних дій із метоя постійного поліпшеннѐ процесів підприюмства 

(Akt). Длѐ результативного функціонуваннѐ організаціѐ повинна визначити 

численні взаюмопов’ѐзані види діѐльності та управлѐти ними за певними 

правилами, ѐкі й установляю ISO 9001:2000. Найчастіше всі види діѐльності, 

визначені ѐк процеси, ю сукупністя паралельних і/або послідовних робіт, 

тому вихід одного процесу безпосередньо становить вхід наступного. 

Характерноя ознакоя сучасних тенденцій інтегрованих систем 

управліннѐ ѐкістя у фармацевтичній галузі ю впровадженнѐ ризик-

оріюнтованого підходу, основна мета ѐкого полѐгаю в реалізації концепції 

прийнѐттѐ рішень на основі оцінки ризиків. Такий підхід маю стати базовим 

на всіх етапах обігу лікарських засобів від розробки до їх медичного 

застосуваннѐ й бути безпосередньо зосередженим на досѐгненні високого 

рівнѐ безпеки паціюнта. В останні роки практична реалізаціѐ ризик-

оріюнтованого підходу в управлінні ѐкістя на етапі виробництва лікарських 

засобів здійсняютьсѐ на основі вимог GMP та принципів управліннѐ 

ризиками длѐ ѐкості (СТ-Н МОЗУ «Настанова. Лікарські засоби», 2014). 

Належна виробнича практика та СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 «Настанова. 

Лікарські засоби. Управліннѐ ризиками длѐ ѐкості (ICH Q9)». Ризик-

оріюнтований підхід покладено в основу організації фармаконаглѐду та 

його системи управліннѐ ѐкістя, що було засвідчено у проюкті настанови з 

належної практики фармаконаглѐду. Значний крок до впровадженнѐ 

ризик-оріюнтованого підходу до управліннѐ ѐкістя зроблено у проюкті 5-ї 

версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (СТ-Н МОЗУ, 2011). 

У країнах ЄС на додаток до загальної настанови з ФР 

СРМР/QWP/155/96 «Note for Guidance on Development Pharmaceutics» 

введено настанову EMEA/CНMP/BWP/328/99 «Development Pharmaceutics 

for Biotechnological and Biological Products (Annex to Note for Guidance on 

Development Pharmaceutics)», де зазначені певні відмінності в ході ФР 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

145 

біотехнологічних/біологічних про- дуктів. Настанову «Лікарські засоби. 

Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів» 

розроблено відповідно до документу EMEA/CНMP/ BWP/328/99 

((Настанова СТ-Н МОЗУ, 2011); L. X. Yu, G. Amidon, M. A. Khan et al., 2014).  

Настанова містить положеннѐ, що відповідаять чинному 

законодавству України, а також окремі зміни, зумовлені правовими 

вимогами та прийнѐтими в Україні гармонізованими нормативними 

документами. Основні положеннѐ викладено в розділі «Рекомендації з 

фармацевтичної розробки», де кожний структурний елемент та його номер 

відповідні до таких у документі EMEA/CНMP/BWP/328/99. Розділ «Терміни 

і визначеннѐ понѐть» складено на підставі термінів, зазначених у 

керівництві ІСН QbD  (QbD: Improving Pharmaceutical Development and 

Manufacturing, 2014). 

Отже, положеннѐ Настанов ЄС та ІСН, введених у дія в Україні 

відображаять гармонізований підхід (у рамках ЄС та ІСН) і  базуятьсѐ на 

останніх наукових досѐгненнѐх фармацевтичної галузі. Правовий статус 

введених Настанов ЄС в Україні відповідаю правовому статусу відповідного 

керівництва в ЄС та інших регіонах ІСН, з ѐким її гармонізовано. Настанова 

«Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та 

біологічних продуктів», розроблена відповідно до документу EMEA/CНMP/ 

BWP/328/99  може бути застосована ѐк методичні рекомендації длѐ 

плануваннѐ та про- веденнѐ досліджень із фармацевтичної розробки 

біотехнологічних/біологічних продуктів, у тому числі біосимілѐрів, 

складаннѐ реюстраційних досью на виробництво, його аудит та 

інспектуваннѐ (Настанова «EMEA/CНMP/ BWP/328/99, 2013; Настанова 

EMA/CHMP/CVMP/QWP/BWP/ 70278, 2012). 

Метою дослідженнѐ ю обґрунтуваннѐ й визначеннѐ організаційно-

педагогічних умов процесу формуваннѐ професійної компетентності 

майбутніх магістрів фармації в руслі ювроінтеграційного поступу. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних 

джерел з проблем професійної підготовки майбутніх магістрів фармації в 

умовах вищої фармацевтичної освіти України; системний аналіз і 

узагальненнѐ регулѐторного підґрунтѐ розвитку фармацевтичної галузі; 

аналіз наукових публікацій світового рівнѐ розвитку менеджменту вищої 

фармацевтичної освіти; проюктуваннѐ освітнього процесу. 

Виклад основного матеріалу. Особливістя організації системи 

професійної підготовки майбутніх магістрів фармації ю впровадженнѐ в 

освітній процес вивченнѐ міжнародного регулѐторного підґрунтѐ належної 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

146 

фармацевтичної діѐльності, ѐке гармонізуютьсѐ та вводитьсѐ у 

фармацевтичну практику в Україні. 

Загалом простежуютьсѐ посиленнѐ регуляваннѐ ринку обігу 

лікарських засобів, зокрема, шлѐхом запровадженнѐ міжнародної 

практики контроля ѐкості на всіх етапах життювого циклу препаратів, що 

однозначно оціняютьсѐ позитивно. При цьому важливим моментом ю 

залученнѐ громадськості до обговореннѐ нових стандартів протѐгом 

їхнього затвердженнѐ, а також наѐвність перехідного періоду задлѐ 

можливості перебудови бізнес процесів суб’юктів господаряваннѐ. 

Належна виробнича практика  ю частиноя системи контроля ѐкості, 

ѐка гарантую, що лікарські засоби вироблѐятьсѐ із забезпеченнѐм їхньої 

відповідності своюму призначення, вимогам реюстраційного досью та з 

викляченнѐм ризиків длѐ паціюнтів, пов’ѐзаних із недостатньоя безпекоя, 

ѐкістя чи ефективністя. В Україні відповідна Настанова була прийнѐта на 

основі «Європейських правил з належної виробничої практики лікарських 

засобів длѐ лядини та застосуваннѐ у ветеринарії». 

Теоретичне вивченнѐ у процесі професійної підготовки майбутніх 

магістрів фармації особливостей фармацевтичної діѐльності на  

українському фармацевтичному ринку охопляю вивченнѐ представлених 

лікарських засобів вітчизнѐного та іноземного виробництва, що складаю 

об’юмні системні інформаційні контенти. 

З обов’ѐзковим введеннѐм до ліцензійних вимог фармацевтичної 

діѐльності правил GMP кожне підприюмство здійсняю своя діѐльність з 

промислового виробництва лікарських засобів відповідно до принципів 

управліннѐ ѐкістя. 

Принципи валідації та кваліфікації згідно з вимогами GMP визначаю 

Настанова «Валідаціѐ технологічних процесів». Фармацевтична розробка 

лікарських засобів. Якість фармацевтичної продукції забезпечуютьсѐ 

дотриманнѐм Настанов з ѐкості, вимог GMP до досью виробничої дільниці, 

сертифікації серій лікарських засобів у фармацевтичній промисловості, а 

також проведеннѐм аудиту, інспектуваннѐм, сертифікації виробників 

лікарських засобів на відповідність принципам і правилам належної 

практики дистрибуції (GMP) та ліцензуваннѐ виробників лікарських засобів, 

сучасних вимог належної виробничої практики до виробництва активних 

фармацевтичних інгредіюнтів Настанови належної виробничої практики 

(GMP) в Україні (Воскобойнікова, 2018; Настанова з валідації процесів…). 

Усі види фармацевтичної діѐльності підпорѐдковуятьсѐ регулѐторним 

документам на регульованих фармацевтичних ринках ЄС і світу. 
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Директива ЄС про глобальну концепція із сертифікації та контроля 

регламентую юдину длѐ всіх держав Євросоязу політику ѐкості (Настанова СТ-

Н МОЗУ 42-4.3:2011, 2011; Настанова EMA/CHMP/QWP/245074/2015). Вона 

передбачаю проведеннѐ процедур акредитації та сертифікації організацій на 

базі гармонізованих норм і правил, а також на основі застосуваннѐ систем 

менеджменту ѐкості, що відповідаять вимогам ISO 9001.  

Сертифікаціѐ за ISO 9001 – це паспорт на міжнародний ринок і діювий 

засіб длѐ підвищеннѐ ефективності організації. Серіѐ стандартів ISO 9000 

розроблена Технічним комітетом 176 (ТК 176) Міжнародної організації зі 

стандартизації. В основі стандартів лежать ідеї та положеннѐ теорії 

загального менеджменту ѐкості (TQM). У стандарті ISO 9001:2008 одним з 

основоположних принципів менеджменту ѐкості ю реалізаціѐ 

інтелектуального потенціалу кожного працівника. Лідером у реалізації цих 

положень ю Англіѐ, де видані стандарти Investor in People Standart. 

Управліннѐ лядськими ресурсами в умовах TQM базуютьсѐ на чіткому 

нормуванні діѐльності працівників і розподілі їх повноважень. 

Сучасні вимоги до зберіганнѐ лікарських засобів у ЄС і світі. Настанови з 

належної практики зберіганнѐ лікарських засобів. Зберіганнѐ та 

транспортуваннѐ, ѐке охопляю практично всіх учасників фармацевтичного 

ринку, повинно здійсняватисѐ з дотриманнѐ вимог Належної практики 

зберіганнѐ (Good Storage Practise – GSP). Настанова GSP розроблена ВООЗ і 

містить вимоги до персоналу, приміщень, обладнаннѐ, поверненнѐ, 

відправленнѐ, транспортуваннѐ та відкликаннѐ продукції. 

Оптова торгівлѐ лікарськими засобами повинна здійсняватисѐ з 

додержаннѐм чинної Настанови з Належної практики дистрибуції (Good 

Distribution Practice – GDP), ѐка розроблена з урахуваннѐм серії стандартів 

ISO. Даноя Настановоя регламентуятьсѐ вимоги до персоналу, 

документації, приміщеннѐ, обладнаннѐ, поставок замовникам, процедури 

поверненнѐ лікарських засобів та самоінспекції, а також маю гарантуватись. 

Сучасні вимоги до роздрібної реалізації ЛЗ на основі Настанови з 

належної аптечної (фармацевтичної) практики. У сфері роздрібної 

реалізації лікарськими засобами у процесі своюї розробки перебуваю 

Настанова «Лікарські засоби. Належна аптечна практика» (Good Pharmacy 

Practice – GPP), ѐка ю важливим кроком длѐ забезпеченнѐ ѐкості лікарських 

засобів і стабільності функціонуваннѐ аптечної мережі. Стандарт GPP 

вклячаю вимоги до суб’юктів роздрібної торгівлі лікарськими засобами та 

професійних обов’ѐзків провізорів (фармацевтів), що не передбачені 

чинними Ліцензійними умовами провадженнѐ господарської діѐльності з 
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виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами. Настанова з належної аптечної практики ю нормативним актом, 

ѐкий би застосовувавсѐ длѐ аудиту, інспектуваннѐ та сертифікації аптек і їх 

структурних підрозділів на відповідність принципам і правилам GPP. 

Удосконалений зміст теоретичної та практичної підготовки магістрів 

фармації в університетах Центральної та Східної Європи формую програми 

магістерської підготовки,  в Україні – формую освітньо-професійну (ОПП) та  

освітньо-кваліфікаційну програму галузевого стандарту вищої освіти 

підготовки за спеціальністя 226 – Фармаціѐ. Промислова фармаціѐ. 

Ріалізації вдосконаленого змісту теоретичної та практичної 

підготовки магістрів фармації в університетах Центральної, Східної Європи 

й України сприѐять організаційно-педагогічні умови, що забезпечуять 

ѐкість освітнього процесу. 

Організаційно-педагогічними умовами теоретичної та практичної 

підготовки у процесі формуваннѐ професійної компетентності магістрів 

фармації в університетах Центральної, Східної Європи й України в руслі 

ювроінтеграційного поступу, ю: інтеграційно-інноваційне освітню 

середовище та академічно-освітнѐ мобільність; упровадженнѐ системи 

ѐкості професійної підготовки магістрів фармації на засадах 

компетентнісного, системного, процесного й ризик-оріюнтованого підходів; 

моніторинг ѐкості професійної підготовки магістрів фармації. Визначені 

організаційно-педагогічні умови сприѐять реалізації вдосконаленого 

змісту, модернізаційних змін, освітніх  і галузевих інновацій. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

необхідно узагальнити, що професійна підготовка магістрів 

фармацевтичній галузі у ЗВО повинна бути спрѐмована на забезпеченнѐ 

формуваннѐ їх професійної компетентності длѐ успішної професійної 

самореалізації особистості длѐ відтвореннѐ соціально активного 

національного виробничого потенціалу, втіленнѐ у практику світового 

рівнѐ досѐгнень науки й техніки.  

Визначено особливість організації системи професійної підготовки 

майбутніх магістрів фармації, а саме: впровадженнѐ в освітній процес 

вивченнѐ міжнародного регулѐторного підґрунтѐ належної фармацевтичної 

діѐльності. 

Якісний процес професійної підготовки майбутніх магістрів фармації у 

ЗВО та реалізаціѐ вдосконаленого змісту її теоретичної та практичної 

складових у руслі ювроінтеграційного поступу забезпечуютьсѐ обґрунтованими 

визначеними організаційно-педагогічними умовами: інтеграційно-
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інноваційне освітню середовище та академічно-освітнѐ мобільність; 

упровадженнѐ системи ѐкості професійної підготовки магістрів фармації на 

засадах компетентнісного, системного, процесного й ризик-оріюнтованого 

підходів; моніторинг ѐкості професійної підготовки магістрів фармації. 

Визначені організаційно-педагогічні умови сприѐять реалізації 

вдосконаленого змісту, модернізаційних змін, освітніх і галузевих інновацій. 

Перспективами подальших досліджень ю аналіз результативності й 

ефективності обґрунтованих організаційно-педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх магістрів фармації у ЗВО. 
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РЕЗЮМЕ 
Довжук Виктория. Обоснование организационно-педагогических условий 

процесса формированиѐ профессиональной компетентности будущих магистров 
фармации в русле европейской интеграции. 

В статье осуществлено обоснование организационно-педагогических условий 
процесса формированиѐ профессиональной компетентности будущих магистров 
фармации в русле евроинтеграционного продвижениѐ. Установлено, что 
профессиональнаѐ подготовка магистров фармации должна быть направлена на 
обеспечение формированиѐ их профессиональной компетентности длѐ успешной 
профессиональной самореализации личности, воспроизведениѐ социально активного 
национального производственного потенциала, воплощениѐ в практику мирового 
уровнѐ достижений науки и техники. 

Длѐ обеспечениѐ качественного процесса профессиональной подготовки 
магистров фармации обоснованы и определены организационно-педагогические 
условиѐ: интеграционно-инновационнаѐ образовательнаѐ среда и академически-
образовательнаѐ мобильность; внедрение системы качества профессиональной 
подготовки магистров фармации на основе компетентностного, системного, 
процессного и риск-ориентированного подходов; мониторинг качества 
профессиональной подготовки магистров фармации. 

Ключевые слова: фармацевтическаѐ отрасль, будущие магистры фармации, 
система профессиональной подготовки, организационно-педагогические условиѐ. 

SUMMARY 
Dovzhuk Victoria. Substantiation of organizational and pedagogical conditions of the 

process of professional competence formation in future masters of pharmacy in line with 
European integration progress. 

The article substantiates the organizational and pedagogical conditions of the process 
of formation of professional competence of future masters of pharmacy in line with European 
integration progress. 

It is established that the professional training of masters of the pharmaceutical 
industry in the higher education institution should be aimed at ensuring the formation of 
their professional competence for successful professional self-realization of the individual to 
reproduce socially active national production potential, implementation of the world-class 
achievements of science and technology. 

The peculiarity of organization of the system of professional training of future 
masters of pharmacy is determined, namely: introduction into the educational process of 
studying the international regulatory basis of proper pharmaceutical activity. 

Qualitative process of professional training of future masters of pharmacy in HEIs and 
realization of the improved maintenance of its theoretical and practical components in line 
with European integration progress is provided by the grounded certain organizational and 
pedagogical conditions: integration-innovative educational environment and academic-
educational mobility; introduction of a quality system of professional training of masters of 
pharmacy on the basis of competence, systems, process and risk-oriented approaches; 
monitoring the quality of professional training of masters of pharmacy. Certain 
organizational and pedagogical conditions contribute to the implementation of improved 
content, modernization changes, educational and industry innovations. 

Key words: pharmaceutical industry, future masters of pharmacy, system of 
professional training, organizational and pedagogical conditions. 
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ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ МОДУЛЬНИХ ОНЛАЙН ТЕСТІВ ІЗ 

ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  

ДЛЯ БАКАЛАВРІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ 
 

У статті розглѐнуто технологія створеннѐ модульних онлайн тестів із 
загальнотехнічних дисциплін длѐ бакалаврів з агроінженерії. В ході онлайн тестуваннѐ із 
загальнотехнічних дисциплін здобувач вищої освіти закріпляю знаннѐ з методики 
розрахунку задач, знаннѐ законів і формул, виконаннѐ креслень і розрахунку інженерних 
об’юктів. Під час дослідженнѐ використовувались емпіричні наукові методи. Визначено 
особливості вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін в умовах онлайн середовища закладу 
вищої освіти. Розглѐнуто різноманітні типи онлайн тестів і описано методику їх 
створеннѐ. Визначено, що доцільно створявати навчальні посібники із 
загальнотехнічних дисциплін, у ѐких тестові завданнѐ з кожної з тем курсу 
представлено у виглѐді QR-кодів, перейшовши за ѐкими, здобувачі вищої освіти 
починаять онлайн тестуваннѐ з певної теми. Описано технологія формуваннѐ питань 
до онлайн тестуваннѐ з модулів дисциплін «Механіка матеріалів і конструкцій», «Теоріѐ 
механізмів і машин», «Інженерна та комп’ятерна графіка». Вказано назву модулів із 
загальнотехнічних дисциплін, тип тестового питаннѐ та мета, ѐка досѐгаютьсѐ під 
час виконаннѐ тестового завданнѐ. 

Ключові слова: загальнотехнічні дисципліни, інженерна освіта, модульні 
онлайн тести.  

 

Постановка проблеми. Через пандемія дистанційна форма 

навчаннѐ набуваю все більшого поширеннѐ. Під час дистанційного та 

змішаного навчаннѐ важливу роль відіграю використаннѐ електронних 

ресурсів та онлайн середовища закладу вищої освіти. Вони маять низку 

переваг, серед ѐких можливість використовувати велику кількість ресурсів і 

джерел длѐ навчаннѐ, доступ до матеріалів, використаннѐ онлайн 

інструментів під час навчаннѐ в умовах навчального середовища закладу 

вищої освіти. В умовах навчального середовища онлайн тестуваннѐ  

використовуютьсѐ з метоя оцінки результатів навчаннѐ під час поточного, 

модульного або підсумкового контроля. В ході проведеннѐ онлайн 

тестуваннѐ із загальнотехнічних дисциплін, специфікоя ѐких ю наѐвність 

великої кількості графічних позначень, рисунків, схем, формул можуть 

виникати певні складнощі. Тому постаю питаннѐ застосуваннѐ модульного 

онлайн тестуваннѐ під час вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін в умовах 

навчального середовища закладу вищої освіти.  

Аналіз актуальних досліджень. Використаннѐ навчального онлайн 

середовища в умовах змішаного та дистанційного навчаннѐ досліджували 
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вчені В. М. Кухаренко, С. М. Березенська, К. Л. Бугайчук, Н. Ю. Олійник, 

Т. О. Олійник, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко, А. Л. Столѐревська (2016). 

Питаннѐм підготовки майбутніх інженерів в умовах цифрового середовища 

закладу вищої освіти приділѐли увагу І. В. Бацуровська (Бацуровська, 2015); 

В. В. Олійник, О. М. Самойленко та ін. (Олійник & etc., 2019). Особливості 

вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін розглѐдали дослідники С. М. Ящук 

(Ящук, 2015), В. Гагрін (Гагрін, 2017), М. С. Корець (Корець, 2019), 

А. М. Колѐда (Колѐда, 2013), Г. К. Селевко (Селевко, 2004). Науковці (Девін, 

Ткачук, Скоробогатов, 2018) досліджували використаннѐ спеціалізованих 

інженерних програм під час вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін. Але 

питаннѐ щодо розробки технології створеннѐ модульних онлайн тестів із 

загальнотехнічних дисциплін не було предметом спеціального дослідженнѐ. 

Метою статті ю розробка технології створеннѐ модульних онлайн 

тестів із загальнотехнічних дисциплін. 

Длѐ досѐгненнѐ означеної мети необхідно вирішити завданнѐ:  

 підбір завдань онлайн тестуваннѐ длѐ кожного модулѐ із 

загальнотехнічної дисципліни; 

 проюктуваннѐ структурних елементів тесту в умовах онлайн 

середовища закладу вищої освіти; 

 розробка модульних онлайн тестів із загальнотехнічних дисциплін 

в умовах навчального середовища закладу вищої освіти; 

 наданнѐ рекомендацій щодо створеннѐ модульних онлайн тестів 

із загальнотехнічних дисциплін в умовах навчального середовища закладу 

вищої освіти. 

Під час дослідженнѐ використовувалисѐ емпіричні  наукові методи, 

а саме: спостереженнѐ, співбесіди, вивченнѐ продуктів діѐльності 

(модульних онлайн тестів із загальнотехнічних дисциплін), узагальненнѐ 

педагогічного досвіду з приводу використаннѐ модульних онлайн тестів 

під час проведеннѐ практичних занѐть із загальнотехнічних дисциплін.  

Виклад основного матеріалу. Застосуваннѐ онлайн тестуваннѐ під 

час опануваннѐ загальнотехнічних дисциплін здобувачами вищої освіти 

інженерних спеціальностей маю такі переваги (Березенська & Олійник): 

враховуютьсѐ індивідуальний темп роботи здобувача вищої освіти, ѐкий 

сам управлѐю освітнім процесом за інженерним фахом; скорочуютьсѐ час 

виробленнѐ необхідних інженерних навичок; збільшуютьсѐ кількість 

тренувальних завдань за фахом; легко досѐгаютьсѐ рівнева диференціаціѐ; 

підвищуютьсѐ мотиваціѐ навчальної діѐльності здобувачів вищої освіти.  
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За допомогоя проходженнѐ онлайн тестуваннѐ в умовах 

навчального середовища закладу вищої освіти відбуваютьсѐ закріпленнѐ 

знань, отриманих у цьому середовищі за допомогоя відеолекцій, 

поѐснень до практичних занѐть у виглѐді презентацій з аудіосупроводом, 

інтерактивних завдань тощо. В умовах навчального онлайн середовища 

длѐ створеннѐ онлайн-тестів ю більше 16 типів питань длѐ задоволеннѐ 

навчальних потреб здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей. До 

них належать: множинний вибір; вірно/невірно; коротка відповідь; 

розрахунковий; на відповідність; вкладені відповіді; вибір пропущених 

слів; множинний розрахунковий; перетѐгуваннѐ в текст; перетѐгуваннѐ 

маркерів; перетѐгнути на зображеннѐ тощо (Лотоцька, Пасічник, 2020). 

В основу онлайн тестуваннѐ покладено використаннѐ певного 

тренувального завданнѐ. Онлайн тестуваннѐ в умовах інформаційно-

освітнього середовища закладу вищої освіти призначене длѐ 

напрацяваннѐ практичних прийомів і отриманнѐ міцних навичок у 

конкретній сфері знань. У ході вивченнѐ дисципліни «Механіка матеріалів і 

конструкцій» здобувачі вищої освіти ставлѐть перед собоя такі цілі: 

вивчити обладнаннѐ, необхідне длѐ проведеннѐ онлайн лабораторних і 

практичних робіт; сформувати стійкі навички виконаннѐ інженерних 

операцій; ознайомити з будовоя інженерних об’юктів і їх елементами; 

отримати уѐвленнѐ про етапи виконаннѐ інженерних розрахунків; 

закріпити вміннѐ правильної послідовності  оформленнѐ робіт. 

У курсі длѐ створеннѐ онлайн тестів длѐ поточного модульного й 

підсумкового контроля використовуятьсѐ різноманітні типи питань. 

Наприклад, множинний вибір може використовуватисѐ длѐ визначеннѐ 

точки, в ѐкій згинальний момент досѐгне найбільшого значеннѐ. Також у 

ѐкості питаннѐ чи відповіді можна використати зображеннѐ, ѐке можна 

обрати з мережі Інтернет, вказавши URL або з персонального комп’ятера. 

Длѐ визначеннѐ понѐть і термінів курсу та відповідей на вирішеннѐ задач 

чи визначеннѐ статичної невизначеності системи використовуять тип 

питаннѐ введеннѐ короткої відповіді. Тест типу коротка відповідь 

ускладняю задачу тим, що неможливий випадковий вибір правильної 

відповіді ѐк у випадку з множинним вибором. Здобувач вищої освіти 

повинен ввести відповідь. У коментарѐх потрібно залишити поѐсненнѐ 

щодо форми введеннѐ відповіді. Варіаціюя питаннѐ «коротка відповідь» ю 

«числова відповідь». Запитаннѐ розрахункового типу передбачаю 

використаннѐ та програмну обробку розрахунків. Перед тим, ѐк вводити 
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числове значеннѐ, необхідно провести розрахунок, адже варіант 

випадкового введеннѐ правильної відповіді виклячаютьсѐ.   

Длѐ визначеннѐ понѐть і методик розрахунку задач, вивченнѐ правил 

використовуятьсѐ питаннѐ длѐ онлайн тестуваннѐ з введеннѐм правильної 

відповіді шлѐхом вибору з випадаячого списку. Також такий тип питань 

може використовуватисѐ длѐ розрахунку прикладу. Спочатку вводитьсѐ 

текст питаннѐ, ті слова, ѐкі необхідно або вибрати з випадаячого списку, 

або перетѐгнути в текст позначаятьсѐ **1++, потім цифра заміняютьсѐ на 

слово. Тип питаннѐ «на відповідність» потребую ѐк мінімум двох питань і 

трьох відповідей. 

Питаннѐ длѐ онлайн тестуваннѐ шлѐхом вибору відповідності 

використовуятьсѐ длѐ вивченнѐ понѐть теми, відповідності понѐттѐ й 

символу позначеннѐ. Перетѐгуваннѐ тексту на зображеннѐ застосовуять 

длѐ позначеннѐ певного виду деформації, длѐ обраннѐ осі симетрії, длѐ 

поѐсненнѐ діаграми, графіка, длѐ обраннѐ певного виду зразка. Питаннѐ на 

основі перетѐгуваннѐ тексту в текст застосовуятьсѐ длѐ вивченнѐ правил в 

механіці матеріалів і конструкцій. Длѐ того, щоб розпочати створеннѐ 

питаннѐ з перетѐгуваннѐм зображеннѐ або тексту, необхідно завантажити 

базове зображеннѐ. Якщо елемент не завантажений, то система про це 

повідомить. Потім під час формуваннѐ питаннѐ надаютьсѐ вибір – 

перетѐгувати текст або зображеннѐ. Якщо обираютьсѐ перетѐгуваннѐ 

зображеннѐ з випадаячого списку, то далі його необхідно завантажити. 

Потім необхідно сформувати зони. В полі «Перетѐгуюмий елемент» 

вибираюте з випадаячого списку елемент. Наступним кроком ю 

обов’ѐзкове збереженнѐ всього, що виконали длѐ створеннѐ тесту. Якщо 

тестове питаннѐ неправильно сформоване, або не завантажені 

зображеннѐ, то система про це повідомить. Післѐ збереженнѐ даних і 

попереднього переглѐду на екрані з’ѐвлѐютьсѐ зображеннѐ та під ним ті 

елементи, що необхідно перетѐгувати. Далі ці елементи необхідно 

перетѐгнути в потрібне місце рисунку та зберегти зміни. Розрахунок 

конструкцій і побудова епяр ю значноя частиноя курсу «Механіка 

матеріалів і конструкцій». Тому длѐ позначеннѐ етапів побудови епяр 

поздовжньої сили та загальної деформації, позначеннѐ етапів побудови 

епяр крутного моменту та кута закручуваннѐ, позначеннѐ етапів побудови 

виправлених епяр одиничного стану, позначеннѐ етапів побудови епяр 

під час розрахунку статично невизначених систем, описаннѐ ѐвища 

плоского напруженого стану, визначеннѐ значеннѐ крутного моменту на 

кожній ділѐнці, визначеннѐ значеннѐ моменту згину  на кожній ділѐнці, 
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визначеннѐ відповідності типу стрижнѐ й формули длѐ знаходженнѐ 

критичної сили використовуять питаннѐ типу перетѐгуваннѐ тексту на 

зображеннѐ, перетѐгуваннѐ зображеннѐ на зображеннѐ. 

Длѐ вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін «Механіка матеріалів і 

конструкцій», «Теоріѐ механізмів і машин», «Інженерна та комп’ятерна 

графіка» в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої 

освіти створені навчальні посібники, в ѐких тестові завданнѐ з кожної з тем 

курсу представлені у виглѐді QR-кодів, перейшовши за ѐкими, здобувачі 

вищої освіти починаять онлайн тестуваннѐ з певної теми. Розглѐнемо 

основні принципи створеннѐ модульних онлайн тестів на прикладі 

загальнотехнічної дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій». Під час 

вивченнѐ дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій» здобувач вищої 

освіти опановую такі аспекти загальнотехнічної підготовки ѐк розрахунок на 

міцність, жорсткість і стійкість, побудова епяр, визначеннѐ переміщень 

балок під час згину, розрахунок статично невизначених систем, 

проведеннѐ розрахунків на центральний розтѐг і стиск, крученнѐ, зсув, 

згинаннѐ тощо. В табл. 1 подано формуваннѐ питань до онлайн тестуваннѐ 

з модулів дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій. 

 Таблицѐ 1  

Формуваннѐ питань до онлайн тестуваннѐ з модулів дисципліни 

«Механіка матеріалів і конструкцій» 
Назва модуля Тип тестового питаннѐ Мета тестового питаннѐ 

Механіка 
матеріалів і 
конструкцій: 
основні 
понѐттѐ 

множинний вибір визначеннѐ графічних позначень схем, балок тощо 

  вірно/невірно формуляваннѐ завдань курсу 

коротка відповідь визначеннѐ основних понѐть курсу 

Геометричні 
характеристик
и плоских 
перерізів 

множинний вибір длѐ визначеннѐ понѐть теми, введеннѐ відповіді під 
час розрахунку елементів задач 

коротка відповідь длѐ визначеннѐ понѐть теми 

числова відповідь; відповідь на завданнѐ з розрахунку моментів інерції, 
статичних моментів площі тощо 

 на відповідність визначеннѐ відповідності понѐть, їх буквених 
позначень та одиниць виміру 

вибір пропущених слів длѐ розрахунку задач за алгоритмом: визначеннѐ 
координат центру ваги конструкції, розрахунок 
геометричних характеристик перерізу 

Центральний 
розтѐг і стиск 

вірно/невірно;  підтвердженнѐ або спростуваннѐ теоретичних 
тверджень 

на відповідність визначеннѐ відповідності понѐть, їх буквених 
позначень та одиниць виміру 

вибір пропущених слів длѐ розрахунку задач за алгоритмом: визначеннѐ 
поздовжньої сили в перерізах, розрахунок 
нормальних напружень і лінійних деформацій 
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Продовженнѐ Таблиці 1 
  перетѐгуваннѐ тексту на 

зображеннѐ 
описаннѐ послідовності побудови епяр за 
центрального розтѐгу-стиску, визначеннѐ числових 
значень за побудови епяр 

Крученнѐ множинний вибір визначеннѐ термінів 

на відповідність визначеннѐ відповідності понѐть, їх буквених 
позначень і одиниць виміру 

вибір пропущених слів длѐ розрахунку задач за алгоритмом: визначеннѐ 
крутного моменту в перерізах, розрахунок кутів 
закручуваннѐ 

 перетѐгуваннѐ тексту на 
зображеннѐ 

описаннѐ послідовності побудови епяр під час 
крученнѐ, визначеннѐ числових значень у процесі 
побудови епяр 

Згин множинний вибір визначеннѐ графічних позначень схем, балок тощо 

на відповідність визначеннѐ відповідності понѐть, їх буквених 
позначень і одиниць виміру 

вибір пропущених слів описаннѐ послідовності побудови епяр під час 
крученнѐ, визначеннѐ числових значень у процесі 
побудови епяр 

 перетѐгуваннѐ тексту на 
зображеннѐ 

длѐ розрахунку задач за алгоритмом: визначеннѐ 
поперечної сили та моменту згинаннѐ в перерізах, 
розрахунок прогинів і кутів повороту 

Статично 
невизначені 
системи 

на відповідність визначеннѐ відповідності понѐть, їх буквених 
позначень та одиниць виміру 

вибір пропущених слів описаннѐ послідовності побудови епяр, визначеннѐ 
числових значень під час побудови епяр 

 перетѐгуваннѐ тексту на 
зображеннѐ 

длѐ побудови епяр статично невизначених систем і 
багатопрогинних нерозрізних балок, позначеннѐ 
числових значень на них  

 перетѐгуваннѐ 
зображеннѐ на 
зображеннѐ 

длѐ побудови епяр, позначеннѐ їх певних частин 

Складний опір вибір пропущених слів описаннѐ послідовності побудови епяр, визначеннѐ 
числових значень під час побудови епяр та 
вирішеннѐ задач на косий згин і позацентрову дія 
поздовжньої сили 

 перетѐгуваннѐ тексту на 
зображеннѐ 

длѐ побудови епяр, позначеннѐ числових значень на 
них  

перетѐгуваннѐ 
зображеннѐ на 
зображеннѐ 

длѐ побудови епяр, позначеннѐ їх певних частин, ѐкі 
не вказані на основному зображенні 

Стійкість 
стиснутих 
стрижнів 

на відповідність визначеннѐ відповідності понѐть та схем, їх буквених 
позначень та одиниць виміру 

вибір пропущених слів описаннѐ послідовності розрахунку та визначеннѐ 
числових значень під час виконаннѐ задач 

перетѐгуваннѐ 
зображеннѐ на 
зображеннѐ 

длѐ визначеннѐ формул длѐ розрахунку стійкості 
стиснутих стрижнів 

 

Мета дисципліни «Теоріѐ механізмів і машин» – вивченнѐ основ і 

прийомів дослідженнѐ структурного, кінематичного, динамічного аналізу 
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машин і механізмів, а також їх синтезу. Дисципліна розглѐдаю будову та 

класифікація механізмів, проюктуваннѐ їхніх схем, ѐкі ю загальними длѐ меха-

нізмів і машин різного призначеннѐ. В табл. 2 подано формуваннѐ питань до 

онлайн тестуваннѐ з модулів дисципліни «Теоріѐ механізмів і машин». 

Таблицѐ 2 

Формуваннѐ питань до онлайн тестуваннѐ з модулів дисципліни «Теоріѐ 

механізмів і машин» 
Назва модуля Тип тестового питаннѐ Мета тестового питаннѐ 

Основні понѐттѐ 
теорії 
механізмів і 
машин 

вибір пропущених слів формуляваннѐ правил і законів 

коротка відповідь визначеннѐ основних понѐть курсу 

перетѐгуваннѐ тексту 
на зображеннѐ 

вивченнѐ позначень кінематичних схем 

Класифікаціѐ 
кінематичних 
пар 

на відповідність визначеннѐ позначеннѐ та назви 
кінематичної пари 

перетѐгуваннѐ тексту 
на зображеннѐ 

визначеннѐ класу кінематичної пари, 
ступенів вільності 

Структурний 
аналіз плоских 
механізмів 

вибір пропущених слів  визначеннѐ ступенѐ вільності механізму 

на відповідність визначеннѐ формул Чебишева, Сомова-
Малишева тощо 

Кінематичний 
аналіз 
механізмів 

перетѐгуваннѐ тексту 
на зображеннѐ 

визначеннѐ швидкості ланок 

перетѐгуваннѐ тексту 
на зображеннѐ 

визначеннѐ типів механізмів за схемоя 

перетѐгуваннѐ слів у 
текст 

визначеннѐ властивостей планів 
швидкостей і прискорень механізмів 

Кінетостатичний 
аналіз 

перетѐгуваннѐ тексту 
на зображеннѐ 

визначеннѐ кінетостатики вхідної ланки 

на відповідність класифікаціѐ сил 

перетѐгуваннѐ слів у 
текст 

описаннѐ послідовності методу планів сил 

 

У ході вивченнѐ інженерної та комп’ятерної графіки здобувачі вищої 

освіти одержуять теоретичні знаннѐ з основ інженерної графіки, 

набуваять практичних навичок виконаннѐ та читаннѐ креслень, 

використаннѐ умовностей і стандартів графічного оформленнѐ креслень, а 

також одержуять теоретичні знаннѐ з основ комп’ятерної графіки. В табл. 

3 подано формуваннѐ питань до онлайн тестуваннѐ з модулів дисципліни 

«Інженерна та комп’ятерна графіка». 

Таким чином, визначено, що длѐ кожного модулѐ загальнотехнічної 

дисципліни доцільно формувати певний тип питань, ѐкий забезпечую 

опануваннѐ окремих аспектів кожного модулѐ.  
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Таблицѐ 3 

Формуваннѐ питань до онлайн тестуваннѐ з модулів дисципліни 

«Інженерна та комп’ятерна графіка» 
Назва модуля Тип тестового питаннѐ Мета тестового питаннѐ 

Точка, прѐма та 
площина на 
комплексному 
кресленні 

перетѐгуваннѐ зображеннѐ 
на зображеннѐ 

визначеннѐ положеннѐ точки, прѐмої та 
площини на комплексному кресленні 

коротка відповідь визначеннѐ натуральної величини 
відрізка 

коротка відповідь визначеннѐ основних понѐть курсу 

Позиційні та 
метричні задачі 

коротка відповідь визначеннѐ відстані від точки до 
площини 

перетѐгуваннѐ зображеннѐ 
на зображеннѐ 

визначеннѐ лінії перетину площин 

перетѐгуваннѐ зображеннѐ 
на зображеннѐ 

визначеннѐ точки перетину відрізків 

коротка відповідь визначеннѐ натуральної величини 
трикутника методом обертаннѐ 
навколо лінії рівнѐ 

коротка відповідь визначеннѐ величини двогранного кута 

Розгортки 
багатогранників 

вибір із випадаячого 
списку  

визначеннѐ алгоритму побудови 
розгортки багатогранника  

Геометричне 
кресленнѐ 

вибір із випадаячого 
списку 

визначеннѐ правил кресленнѐ, 
нанесеннѐ розмірів тощо 

перетѐгуваннѐ зображеннѐ 
на зображеннѐ 

проставленнѐ розмірів на кресленні 

Види, розрізи, 
перерізи 

перетѐгуваннѐ зображеннѐ 
на зображеннѐ 

позначенѐ видів, розрізів перерізів на 
кресленні 

Аксонометріѐ перетѐгуваннѐ зображеннѐ 
на зображеннѐ 

позначеннѐ перерізу об’юмного 
зображеннѐ 

перетѐгуваннѐ зображеннѐ 
на зображеннѐ 

виконаннѐ третього виду за двома 
даними 

Роз’юмні та 
нероз’юмні 
з’юднаннѐ 

на відповідність нанесеннѐ умовних позначень на 
кресленні 

вибір пропущених слів і 
символів у тексті 

вивченнѐ основних правил 
машинобудівного кресленнѐ  

 

Висновки. У ході дослідженнѐ застосуваннѐ онлайн тестуваннѐ під час 

вивченнѐ загальнотехнічних дисциплін в умовах цифрового середовища 

закладу вищої освіти були розглѐнуті теоретичні засади проведеннѐ онлайн 

тестуваннѐ, особливості проведеннѐ онлайн тестуваннѐ із загальнотехнічних 

дисциплін, зокрема в умовах змішаного або дистанційного навчаннѐ. 

Представлені методичні особливості онлайн тестуваннѐ під час вивченнѐ 

загальнотехнічних дисциплін в умовах навчального середовища закладу 

вищої освіти. Описано технологія створеннѐ тестових онлайн питань із 
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загальнотехнічних дисциплін в умовах навчального середовища закладу 

вищої освіти. Подано приклади питань длѐ онлайн тестуваннѐ із 

загальнотехнічних дисциплін «Механіка матеріалів і конструкцій», «Теоріѐ 

механізмів і машин», «Інженерна та комп’ятерна графіка». Визначено, що 

онлайн тести дозволѐять отримати об’юктивні оцінки рівнѐ знань, умінь, 

навичок і уѐвлень, виѐвити прогалини в підготовці. Подано таблиці длѐ 

створеннѐ модульного тестового контроля з дисциплін «Механіка матеріалів 

і конструкцій», «Теоріѐ механізмів і машин», «Інженерна та комп’ятерна 

графіка» із зазначеннѐм конкретних типів питань в умовах навчального 

середовища длѐ виконаннѐ завдань із дисциплін. 
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РЕЗЮМЕ 
Доценко Наталья. Технологиѐ созданиѐ модульных онлайн тестов по 

общетехническим дисциплинам длѐ бакалавров агроинженерии. 
В статье рассмотрена технологиѐ созданиѐ модульных онлайн тестов по 

общетехническим дисциплинам длѐ бакалавров агроинженерии. Во времѐ онлайн 
тестированиѐ по общетехническим дисциплинам соискатель высшего образованиѐ 
закреплѐет знаниѐ по методике расчета задач, знание законов и формул, 
выполнениѐ чертежей и расчета инженерных объектов. В ходе исследованиѐ 
использовались эмпирические научные методы. Определены особенности изучениѐ 
общетехнических дисциплин в условиѐх онлайн среды учреждениѐ высшего 
образованиѐ. Рассмотрены различные типы онлайн тестов и описана методика их 
созданиѐ. Определено, что целесообразно создавать учебные пособиѐ по 
общетехническим дисциплинам, в которых тестовые заданиѐ по каждой из тем 
курса представлены в виде QR-кодов, перейдѐ по которым, соискатели высшего 
образованиѐ начинаят онлайн тестирование по определенной теме. Описана 
технологиѐ формированиѐ вопросов к онлайн тестирования по модулѐм дисциплин 
«Механика материалов и конструкций», «Теориѐ механизмов и машин», 
«Инженернаѐ и компьятернаѐ графика». Указано название модулей по 
общетехническим дисциплинам, тип тестового вопроса и цель, котораѐ 
достигаетсѐ при выполнении тестового заданиѐ. 

Ключевые слова: общетехнические дисциплины, инженерное образование, 
модульные онлайн тесты. 

SUMMARY  
Dotsenko Natalia. Technology of creating online modular tests for general technical 

disciplines for Bachelors in Agricultural Engineering.  
The use of electronic resources and online environment of higher education 

institutions plays an important role in distance and blended learning. There is a number of 
advantages, including the ability to use a large number of resources for learning, access to 
materials, the use of online tools while learning in an online environment. In the educational 
environment of higher education institutuins, online testing is used to assess learning 
outcomes during the current, modular or final control. In the course of online testing in 
general technical disciplines, the specifics of which are the presence of a large number of 
graphic symbols, drawings, diagrams, formulas, there may be some difficulties. 

https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/143/220
http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=105&lang=ru
http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=105&lang=en
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The use of online testing in mastering general technical disciplines for Bachelors in 
Agricultural Engineering has the following advantages: the individual pace of work of the 
higher education applicant is taken into account, who manages the educational process in 
engineering; reduces the time to develop the necessary engineering skills; the number of 
training tasks in the specialty increases; level differentiation is easily achieved; the 
motivation of educational activity of applicants for higher education increases. 

The article discusses the technology of creating online modular tests for general 
technical disciplines. During online testing in general technical disciplines, the higher 
education applicant consolidates knowledge on the method of calculating problems, 
knowledge of laws and formulas, making drawings and calculating engineering objects. The 
research used empirical scientific methods. The features of studying general technical 
disciplines in the online environment of a higher education institution have been determined. 
Various types of online tests are considered and the methodology for their creation is 
described. It was determined that it is advisable to create textbooks for general technical 
disciplines, in which test tasks for each of the topics of the course are presented in the form 
of QR codes, by clicking on which, higher education applicants begin online testing on a 
specific topic. The technology of forming questions for online testing for modules of 
disciplines “Mechanics of materials and structures”, “Theory of mechanisms and machines”, 
“Engineering and computer graphics” is described. The name of the modules for general 
technical disciplines, the type of test question and the goal that is achieved when performing 
the test task are indicated. 

Key words: general technical disciplines, engineering education, online modular tests. 
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КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ 

СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 
 

З метоя аналізу стану національно-патріотичної свідомості майбутніх 
фахівців морської галузі нами було вивчено нормативні документи та наукові праці з 
окресленої проблеми. 

Визначено компоненти, критерії та показники національно-патріотичної 
свідомості можуть проѐвлѐтисѐ на різних рівнѐх, мати різний ступінь проѐву. 
Єдиного підходу до визначеннѐ рівнів сформованості того чи іншого критерія в 
педагогічних дослідженнѐх не вироблено. Відповідно, критерії можуть мати різну 
кількість рівнів сформованості. 

Аналіз наукової літератури дозволив визначити й охарактеризувати такі 
рівні сформованості національно-патріотичної свідомості майбутніх фахівців 
морської галузі за визначеними критеріѐми та показниками: оптимальний (активний 
патріот), допустимий (патріот), критичний (індеферентний патріот). 

Ключові слова: компоненти, критерії, показники, національно-патріотична 
свідомість, патріотичне вихованнѐ, майбутні фахівці морської галузі. 

 

Постановка проблеми. Проблема патріотичного вихованнѐ 

підростаячого поколіннѐ знаходить сьогодні особливу значущість. Побудова 
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в Україні громадѐнського суспільства, динамічний розвиток країни залежить 

від зусиль діюздатних і відповідальних лядей, ѐкі ляблѐть своя Батьківщину, 

піклуятьсѐ про неї, здатних відстоявати її інтереси. Останніми роками в 

Україні спостерігаютьсѐ тенденціѐ відродженнѐ системи патріотичного 

вихованнѐ на всіх ступенѐх освітнього процесу, втрачена в ході соціально-

економічних, політичних і освітніх реформ XX століттѐ.  

Професійна школа на сучасному етапі розвитку суспільства 

покликана віддати пріоритети виховання патріотизму ѐк складнику 

світоглѐду майбутнього фахівцѐ морської галузі та його ставлення до 

рідної країни, інших націй і народів, національних свѐтинь, посилення 

лябові до України, мови, почуттѐ відповідальності за її незалежність, 

збереженнѐ матеріальних і духовних цінностей.  

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичний аспект патріотичного 

вихованнѐ розроблѐли відомі українські педагоги минулого: Х. Алчевська, 

Г. Ващенко, Б. Грінченко, М. Грушевський, О. Духнович, М. Драгоманов, 

А. Макаренко, І. Огіюнко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський, ѐкі 

значну увагу приділѐли виховання лябові до своюї землі, рідної мови, 

формування національної самосвідомості. 

Основи національного вихованнѐ закладено вітчизнѐними 

філософами та громадськими діѐчами: Г. Сковородоя, М. Драгомановим, 

М. Грушевським. Значний внесок у висвітленнѐ проблеми розвитку 

патріотизму, національної свідомості особистості зробили наукові праці 

І. Беха, Н. Косарюва, І. Підласого, М. Рагозіна, Г. Сороки, В. Сухомлинського, 

О. Сухомлинської та ін. Способи реалізації принципів національного 

вихованнѐ у практичній діѐльності педагогів розглѐнуто в дослідженнѐх 

І. Беха, Л. Кацинської, М. Красовицького, А. Розенберга та ін. Проблеми 

формуваннѐ національних і загальнолядських цінностей в учнівської та 

студентської молоді у процесі освіти досліджуять О. Вишневський, 

О. Гречаник, В. Іванчук, О. Попова, Л. Рибалко, М. Таланчук, А. Троцко та ін. 

Питаннѐ вивченнѐ, узагальненнѐ й використаннѐ досвіду організації 

національного вихованнѐ розроблѐять О. Кузьменко, Т. Рабченяк, 

Л. Кацинська, О. Киричук, М. Красовицький та ін.  

Мета статті: виокремити компоненти, критерії та показники 

національно-патріотичної свідомості майбутніх фахівців морської галузі. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні, що даю змогу 

обґрунтувати вихідні положеннѐ дослідженнѐ; інтерпретаційно-
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аналітичний метод, на основі ѐкого вивчалисѐ джерела із застосуваннѐм 

синтезу, аналізу, систематизації та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. З метоя аналізу стану національно-

патріотичної свідомості майбутніх фахівців морської галузі нами були 

вивчені нормативні документи та наукові праці з окресленої проблеми. 

Вагоме значеннѐ длѐ розробленнѐ критеріїв національно-патріотичної 

свідомості майбутніх фахівців морської галузі маю система критеріїв 

ефективного патріотичного вихованнѐ, визначена у проюкті Концепції 

Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного вихованнѐ 

населеннѐ на 2013–2017 роки. У документі зазначено, що з метоя 

визначеннѐ ефективності патріотичного вихованнѐ молоді, його результати 

зіставлѐятьсѐ з об’юктивно заданими параметрами (критеріѐми) ціюї 

діѐльності, ѐка здійсняютьсѐ в інтересах вирішеннѐ конкретних завдань, 

формуваннѐ високої патріотичної свідомості, готовності до виконаннѐ 

громадѐнських і конституційних обов’ѐзків щодо захисту інтересів 

Батьківщини, відданості ідеѐм державного суверенітету України. 

Критерії, що використовуятьсѐ длѐ порівнѐннѐ, диференціяятьсѐ на 

дві групи. До першої групи відносѐть критерії, ѐкі відображаять діѐльність, 

спрѐмовану на формуваннѐ й розвиток патріотизму молоді, 

характеризуятьсѐ конкретними параметрами, що відповідаять її кінцевому 

результату. До другої групи входѐть критерії, що дозволѐять оцінити ѐкості й 

риси особистості, соціальної групи, категорії населеннѐ, що ю результатом 

патріотичного вихованнѐ (готовність до виконаннѐ громадѐнських і 

конституційних обов’ѐзків щодо захисту інтересів Батьківщини, відданість 

ідеѐм державного суверенітету й розвитку України) (Концепціѐ національно-

патріотичного вихованнѐ дітей та молоді, 2015). 

До першої групи належать такі критерії: 

– духовно-ціннісний – визначаю спрѐмованість патріотичного 

вихованнѐ на формуваннѐ системи цінностей патріота України, досѐгненнѐ 

духовно-культурної «юдності у різноманітті» серед населеннѐ України; 

– реалізаційно-цільовий – визначаю готовність суб’юктів патріотичного 

вихованнѐ правильно та творчо вирішувати завданнѐ, знаходити конкретні 

шлѐхи підвищеннѐ ефективності ціюї діѐльності длѐ досѐгненнѐ бажаного 

результату, ѐкий збігаютьсѐ з його метоя та відповідаю основним інтересам 

і прагненнѐм різних категорій населеннѐ, ѐкі маять соціально-значиму 

патріотичну спрѐмованість;  

– практично-результативний – визначаю ефективність роботи з 

патріотичного вихованнѐ, впливу на свідомість особистості, у результаті 
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чого в діѐльності й поведінці відбуваятьсѐ конкретні позитивні зміни, що 

характеризуятьсѐ підвищеннѐм рівнѐ самореалізації особистості на благо 

Вітчизни в будь-ѐкій сфері суспільного або державного життѐ. 

Основними критеріѐми другої групи ю такі: 

– когнітивний (пізнавальний) – визначаю рівень розвитку патріотично 

оріюнтованих знань, уѐвлень, ѐкі ю основоя розуміннѐ патріотизму й 

цілісного самовизначеннѐ особистості ѐк суб’юкта соціально-значимої 

діѐльності, що здійсняютьсѐ на благо Батьківщини; 

– мотиваційний – характеризую рівень патріотичної спрѐмованості 

особистості, її оріюнтації та установки, що визначаятьсѐ духовно-

моральними й соціально-значимими потребами та інтересами, 

прагненнѐми, іншими компонентами, ѐкі формуять цілеспрѐмованість 

суб’юкта ѐк громадѐнина-патріота України; 

– діюво-поведінковий – визначаю готовність особистості до 

повноцінної самореалізації ѐк громадѐнина-патріота Вітчизни в одній чи 

декількох сферах соціально значимої діѐльності, конкретні результати, 

досѐгненнѐ у процесі її здійсненнѐ, основні ѐкості, що проѐвлѐятьсѐ на 

поведінковому рівні; 

– світоглѐдно-ціннісний – характеризую ступінь сформованості 

системи поглѐдів, переконань, принципів, заснованих на усвідомленні 

важливих проблем, цінностей, пріоритетів, інтересів суспільства й 

держави, що дозволѐять визначити роль, місце та значеннѐ особистості в 

розвитку патріотизму, посиленнѐ його позитивного впливу на всі сторони 

життѐ й діѐльності (Концепціѐ Загальнодержавної цільової соціальної 

програми патріотичного вихованнѐ громадѐн на 2013–2017 роки, 2012). 

У науковій літературі питаннѐ критеріїв сформованості національно-

патріотичної свідомості, в цілому й майбутніх фахівців морської галузі, 

зокрема, залишаютьсѐ до кінцѐ невирішеним.  

Підхід до визначеннѐ критеріїв діагностуваннѐ ефективності 

патріотичного вихованнѐ студентської молоді був запропонований 

О. Стьопіноя. Вона виділѐю такі критерії: 

– особистісне патріотичне ставленнѐ до Батьківщини (діагностуютьсѐ 

за змістом патріотичних і духовно-моральних суджень студентів); 

– поглибленнѐ знань вітчизнѐної історії, культури, мистецтва, 

традиційних духовно-моральних засад і цінностей народу України 

(діагностуютьсѐ за академічноя успішністя з предметів гуманітарного 

циклу та за ѐкістя відповідей на питаннѐ спеціально розроблених анкет); 
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– зростаннѐ добровільної участі студентів у патріотично спрѐмованій 

діѐльності, зоріюнтованій на збереженнѐ та збагаченнѐ духовних і 

матеріальних надбань народу України (діагностуютьсѐ за кількісними 

показниками участі студентів у виховних заходах); 

– домінуячий тип самоідентифікації особистості (діагностуютьсѐ за 

аналізом результатів анкетуваннѐ та творчих робіт студентів). 

Авторка виділѐю шість типів патріотичної самоідентифікації 

особистості, ѐкі можуть також слугувати критеріѐми її патріотичної 

вихованості, зокрема такі: 

– особистісно-родинний – характеризуютьсѐ здатністя особистості 

лябити ближніх, тобто відчувати лябов не тільки до себе самого 

(формуютьсѐ в дошкільному віці в межах родинного вихованнѐ); 

– етнічний – виѐвлѐютьсѐ у «свідомому патріотизмі – прагненні 

своїми вчинками сприѐти благоустроя та процвітання місцѐ проживаннѐ 

(формуютьсѐ в середньому шкільному віці); 

– державний – передбачаю прагненнѐ відстоявати державні інтереси 

на всіх рівнѐх буттѐ (формуютьсѐ в період навчаннѐ у випускних класах 

школи й закладах вищої освіти); 

– суперетнічний – відображаю сформованість патріотичного почуттѐ 

ѐк духовно-моральної ѐкості особистості. Передбачаю сформовану 

здатність особистості ідентифікувати себе ѐк суб’юкта східнослов’ѐнської 

цивілізації (формуютьсѐ у процесі вихованнѐ та шлѐхом самовихованнѐ); 

– надособистісний – передбачаю здатність особистості ставитисѐ з 

христиѐнськоя толерантністя до представників інших народів, культур, 

релігійних конфесій (виѐвлѐютьсѐ в міжнаціональних відносинах). 

Притаманний зрілій, високодуховній особистості, ѐка формуютьсѐ у процесі 

самовихованнѐ через позитивну етнічну й суперетнічну самоідентифікація; 

– маргінальний тип – особистість не ідентифікую себе з жодноя 

культуроя (виѐвлѐютьсѐ у відсутності патріотичної, національної та етнічної 

ідентифікації) (Стьопіна, 2007). 

Ю. Зубцовоя визначено такі критерії сформованості патріотичних 

ѐкостей: 

– когнітивний (знаннѐ, елементарні понѐттѐ патріотичного змісту); 

– емоційно-ціннісний (патріотичні почуттѐ, позитивне ставленнѐ до 

ѐвищ патріотичного змісту); 

– діѐльнісний (участь у заходах патріотичного змісту, досвід 

патріотичної діѐльності) (Зубцова, 2012). 
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Відповідно до вищезазначених критеріїв, Ю. Зубцовоя 

охарактеризовано три групи показників патріотичних ѐкостей. 

Показниками ѐкостей, що характеризуять ціннісне ставленнѐ особистості 

до своюї сім’ї, родини, означено такі: розуміннѐ сімейних норм і цінностей; 

оріюнтуваннѐ в сімейному родоводі, національних традиціѐх свого роду; 

повага до старших і бажаннѐ їм допомагати, наслідуваннѐ сімейних, 

національних традицій і звичаїв. До показників ѐкостей, що 

характеризуять моральне ставленнѐ до лядей, толерантне ставленнѐ до 

інших культур та націй дослідницѐ відносить: розуміннѐ таких моральних 

цінностей, ѐк чесність, доброзичливість, відповідальність, справедливість, 

толерантність; прагненнѐ сформувати такі особистісні ѐкості, ѐк виѐв 

поваги до лядей і культури інших народів. Показниками ѐкостей, що 

характеризуять ставленнѐ до Батьківщини, рідного края, ю такі: знаннѐ 

державних символів України; бажаннѐ більше дізнатисѐ про культурні 

надбаннѐ рідного края; дотриманнѐ культурних традицій і звичаїв 

українського народу; участь у справах суспільно-патріотичної 

спрѐмованості. Означені критерії та показники склали основу длѐ 

визначеннѐ й характеристики рівнів сформованості патріотичних ѐкостей: 

високого, достатнього, середнього, низького (Зубцова, 2012).  

Досліджуячи проблему патріотичного вихованнѐ студентів закладів 

вищої освіти, О. Абрамчук виділѐю такі критерії патріотичної вихованості: 

– інтелектуально-пізнавальний (характеризую знаннѐ з історії України, 

української мови, української культури та традицій); 

– емоційно-мотиваційний (передбачаю усвідомленнѐ національної 

належності, лябов до рідної землі, народу, повага до історичного 

минулого країни, готовність до захисту Батьківщини); 

– діѐльнісно-практичний (характеризую відповідальне ставленнѐ до 

навчаннѐ, участь у підготовці та проведенні виховних заходів патріотичного 

змісту, участь у діѐльності патріотичного характеру, здатність до самоосвіти й 

самовихованнѐ з формуваннѐ патріотичних особистісних рис) (Абрамчук, 

2008). 

Критеріѐми патріотичної вихованості, на думку Т. Анікіна, ю: рівень 

знань, що вклячаю ступінь оріюнтації студентів у царині художньої 

спадщини рідного края; ставленнѐ до вивченнѐ спадщини рідного края, 

що виѐвлѐютьсѐ в суб’юктивно-емоційному реагуванні; характер 

краюзнавчо-патріотичної діѐльності зі збереженнѐ й відтвореннѐ соціально-

культурного досвіду народу (Анікіна, 1993). 
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В. Мірошніченко визначаю такі критерії та показники патріотичної 

вихованості курсантів-прикордонників: 

– пізнавальний (рівень засвоюннѐ знань з історії України; знаннѐ 

сучасних важливих подій в Україні, виробленнѐ власної позиції стосовно 

них; знаннѐ рідної мови, культури, традицій, звичаїв, символіки й 

мистецтва; здатність оцінявати патріотичну вихованість підлеглих); 

– світоглѐдний (почуттѐ гордості за своя країну, її видатних лядей; 

інтерес до майбутнього Батьківщини, відчуттѐ причетності до нього; 

усвідомленнѐ своюї належності до рідного народу, його духовних надбань; 

повага до рідної мови, культури, традицій); 

– мотиваційний (свідоме ставленнѐ до участі в розбудові незалежної 

держави, зміцненнѐ її авторитету на світовій арені, службі на користь 

українського народу; усвідомленнѐ значущості патріотичного вихованнѐ 

майбутньої професійної діѐльності; формуваннѐ установок на патріотичну 

діѐльність; прагненнѐ до самовдосконаленнѐ особистості, поглибленнѐ 

патріотичних знань); 

– діѐльнісно-вчинковий (уміннѐ застосовувати набуті знаннѐ у 

службовій діѐльності; уміннѐ оцінявати патріотичний потенціал заходів, 

занѐть, підлеглих і колективу; уміннѐ самостійно організовувати процес 

патріотичного вихованнѐ серед підлеглих; уміннѐ займатисѐ патріотичним 

самовихованнѐм) (Мірошніченко,  2012).  

Досліджуячи питаннѐ вихованнѐ національної самосвідомості 

молоді, науковці виділѐять різні критерії її сформованості. На думку 

В. Борисова, критеріѐми національної самосвідомості ю когнітивний 

(знаннѐ про культурні та психологічні особливості свого народу); емоційно-

ціннісний (культурні та психологічні потреби, мотиви, інтереси), 

регулѐтивний (діѐльність, поведінка) (Борисов, 2005). 

З оглѐду на предмет нашого дослідженнѐ, значний інтерес складаю 

робота Г. Гуменяк, у ѐкій виділено такі критерії сформованості національної 

самосвідомості: пізнавальний (знаннѐ історії та географії України; знаннѐ 

рідної мови; розуміннѐ сутності національної самосвідомості та її показників; 

знаннѐ історичних традицій свого народу, його духовної та матеріальної 

культури); почуттювий (лябов до рідної землі, своюї нації, почуттѐ гордості за 

своя Вітчизну, її видатних лядей; уміннѐ співпереживати; здатність 

усвідомлявати власні помилки; гуманність у ставленні до ровесників і 

старших; небайдужість до майбутнього України); поведінковий (добровільна 

участь у праці на загальну користь; поюднаннѐ особистих і суспільних 

інтересів; готовність підпорѐдковувати власні інтереси загальному добру; 
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виконаннѐ обіцѐнок, готовність прийти на допомогу з ризиком длѐ себе; 

звичка доводити справу до кінцѐ; прагненнѐ та здатність долати труднощі; 

ступінь користуваннѐ національноя мовоя; здатність до об’юктивної 

самооцінки; творча працѐ в інтересах поступу нації; готовність до захисту 

державності своюї Батьківщини) (Гуменяк, 2000). 

На основі наѐвних у педагогічній науці підходів до визначеннѐ 

критеріїв і показників патріотичної вихованості, а також з урахуваннѐм 

структурних компонентів національно-патріотичної свідомості майбутніх 

фахівців морської галузі (мотиваційний, когнітивний, діѐльнісний) ми 

запропонували такі критерії сформованості означеної ѐкості курсантів 

морських коледжів: ціннісно-мотиваційний, когнітивно-пізнавальний, 

діѐльнісно-поведінковий. Дамо власне баченнѐ сутності цих критеріїв. 

Ціннісно-мотиваційний критерій визначаю інтерес особистості до 

питань патріотизму; сформованість ціннісних оріюнтацій; наѐвність власної 

патріотичної позиції та здатність її адекватно аргументувати; мотивація до 

активної патріотичної діѐльності; рівень міжкультурної толерантності. 

Показниками цього критерія ю: позитивні мотиви навчальної діѐльності; 

мотиваціѐ до активної патріотичної діѐльності; активна суб’юктно-патріотична 

позиціѐ; толерантне ставленнѐ до представників різних культур. 

Когнітивно-пізнавальний критерій національно-патріотичної свідомості 

майбутніх фахівців морської галузі відображаю національно-патріотичний 

світоглѐд і характеризуютьсѐ такими показниками: патріотично-світоглѐдні 

знаннѐ; ціннісно-патріотична свідомість; володіннѐ рідноя мовоя, повага до 

неї; інтерес до традицій, звичаїв і культурної спадщини свого народу; інтерес 

до історії свого народу, своюї країни, до подій, ѐкі відбуваятьсѐ останнім 

часом; рівень пізнавальних процесів і вмінь. 

Діѐльнісно-поведінковий критерій національно-патріотичної 

свідомості майбутніх фахівців морської галузі характеризую патріотично 

спрѐмовану діѐльність. Показниками цього критерія ю здатність 

особистості діѐти відповідно до ціннісних оріюнтацій і патріотичної позиції; 

готовність до здійсненнѐ патріотичних вчинків; здатність до патріотичної 

самореалізації; уміннѐ регулявати свій емоційний стан. 

Компоненти, критерії та показники національно-патріотичної 

свідомості майбутніх фахівців морської галузі подано в таблиці 1. 

Визначені критерії та показники національно-патріотичної свідомості 

можуть проѐвлѐтисѐ на різних рівнѐх, мати різний ступінь проѐву. Єдиного 

підходу до визначеннѐ рівнів сформованості того чи іншого критерія в 
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педагогічних дослідженнѐх не вироблено. Відповідно, критерії можуть 

мати різну кількість рівнів сформованості. 

Таблицѐ 1 

Компоненти, критерії та показники національно-патріотичної свідомості 

майбутніх фахівців морської галузі 

Компоненти Критерії Показники 

Патріотично-
спрѐмована 
активність 

Ціннісно-
мотиваційний 

1) позитивні мотиви навчальної діѐльності; 
2) мотиваціѐ до активної патріотичної 
діѐльності; 
3) активна суб’юктно-патріотична позиціѐ; 
4) толерантне ставленнѐ до представників 
різних культур 

Національно-
патріотичний 
світоглѐд 

Когнітивно-
пізнавально-
світоглѐдний 

1) патріотично-світоглѐдні знаннѐ; 
2) ціннісно-патріотична свідомість; 
3) володіннѐ рідноя мовоя, повага до неї; 
4) інтерес до традицій, звичаїв і культурної 
спадщини свого народу, історії своюї країни, до 
подій, ѐкі відбуваятьсѐ 

Патріотична 
діѐльність 

Діѐльнісно-
поведінковий 

1) здатність особистості діѐти відповідно до 
ціннісних оріюнтацій і патріотичної позиції; 
2) готовність до здійсненнѐ патріотичних 
вчинків; 
3) здатність до патріотичної самореалізації; 
4) уміннѐ регулявати свій емоційний стан 

 

В. Борисенко слушно зазначаю, що конкретний рівень розвиненості 

національної свідомості відповідаю цілком певному рівня розвитку нації, 

він фіксую цей рівень розвитку нації та – одночасно – рівень 

самоусвідомленнѐ націюя себе ѐк функціональної спільності системного 

захисту національних інтересів. Рівень розвиненості національної 

свідомості не може бути ні більш високим, ні менш високим щодо 

загального рівнѐ розвитку нації, щодо того етапу націогенезу, на ѐкому 

дана націѐ перебуваю. Науковець запропонував таку класифікація рівнів 

сформованості національної свідомості: примітивний (починаю 

зароджуватисѐ система непрѐмої аргументації, за допомогоя ѐкої 

суспільство починаю перші спроби осмислити відчуттѐ спільності; 

утворяятьсѐ різноманітні міфи; роблѐтьсѐ перші спроби використати 

систему етнічної аргументації на користь юдності членів суспільства); 

нерозвинений рівень розвитку національної свідомості (досѐгнута 

інтеграціѐ усвідомляютьсѐ суспільством ѐк спільність інтересів і 

розвиваютьсѐ переконаннѐ в необхідності спільно захищати спільні 

інтереси); розвинений рівень розвитку національної свідомості (націѐ 
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остаточно усвідомляютьсѐ ѐк політична юдність; функціональна готовність 

суспільства до системного захисту національних інтересів дуже висока) 

(Борисенко, 2001). Три рівні (низький, середній, високий) сформованості 

національної самосвідомості виділѐю Г. Гуменяк (2000).  

Аналіз наукової літератури дозволив визначити й охарактеризувати такі 

рівні сформованості національно-патріотичної свідомості майбутніх фахівців 

морської галузі за визначеними критеріѐми та показниками: оптимальний 

(активний патріот), допустимий (патріот), критичний (індеферентний патріот). 

Оптимальний рівень сформованості національно-патріотичної 

свідомості майбутніх фахівців морської галузі характеризуютьсѐ стійкоя 

мотиваціюя курсантів до навчальної діѐльності й активної діѐльності 

патріотичного спрѐмуваннѐ; наѐвністя чітко аргументованої патріотичної 

позиції; стійкими ціннісними оріюнтаціѐм; глибоким розуміннѐм сутності 

патріотизму; високим усвідомленнѐм своюї ідентичності з рідним народом; 

здатністя творчо розв’ѐзувати проблеми в системі Я – Держава – Суспільство. 

Допустимий рівень сформованості національно-патріотичної свідомості 

характеризуютьсѐ вибірковоя мотиваціюя курсантів, ѐка дозволѐю їм 

усвідомити взаюмозалежність своїх прав та обов’ѐзків ѐк визначальних 

атрибутів державності; чіткоя патріотичноя позиція та сформованими 

патріотично-ціннісними оріюнтаціѐми, переконаннѐми й ідеалами. Курсанти 

цього рівнѐ вирізнѐятьсѐ змістовно-нормативним мисленнѐм, знаять 

народні обрѐди, звичаї, традиції, норми та способи їх проѐву. Їх уміннѐ 

дозволѐять брати участь у діѐльності патріотичної спрѐмованості. 

Критичний рівень сформованості національно-патріотичної свідомості 

майбутніх фахівців морської галузі окресляютьсѐ ситуативно-імпульсивноя 

мотиваціюя до різних видів діѐльності, що проѐвлѐютьсѐ за конкретних 

зовнішніх і внутрішніх умов; репродуктивним осмисленнѐм законів та інших 

атрибутів державності; ситуативним усвідомленнѐм свого взаюмозв’ѐзку з 

культуроя, звичаѐми та традиціѐми рідного народу, а також репродук-

тивними вміннѐми, що виѐвлѐятьсѐ в різних видах діѐльності. Мисленнѐ 

курсантів ю синкретично-ситуативне, вони поверхово знаять традиції, звичаї 

та розуміять їх на рівні емпіричних фактів без відповідного узагальненнѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Зроблено аналіз стану національно-патріотичної свідомості майбутніх 

фахівців морської галузі, вивчено нормативні документи та наукові праці з 

окресленої проблеми. 

Виокремлено компоненти (патріотично-спрѐмована активність, 

національно-патріотичний світоглѐд, патріотична діѐльність), критерії 
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(ціннісно-мотиваційний, когнітивно-пізнавально-світоглѐдний, діѐльнісно-

поведінковий) і показники (позитивні мотиви навчальної діѐльності, 

мотиваціѐ до активної патріотичної діѐльності, активна суб’юктно-патріотична 

позиціѐ, толерантне ставленнѐ до представників різних культур; патріотично-

світоглѐдні знаннѐ, ціннісно-патріотична свідомість; володіннѐ рідноя 

мовоя, повага до неї, інтерес до традицій, звичаїв і культурної спадщини 

свого народу, історії своюї країни, до подій, ѐкі відбуваятьсѐ; здатність 

особистості діѐти відповідно до ціннісних оріюнтацій і патріотичної позиції, 

готовність до здійсненнѐ патріотичних вчинків, здатність до патріотичної 

самореалізації; уміннѐ регулявати свій емоційний стан) національно-

патріотичної свідомості майбутніх фахівців морської галузі. 

Визначено такі рівні сформованості національно-патріотичної 

свідомості майбутніх фахівців морської галузі за визначеними критеріѐми 

та показниками: оптимальний (активний патріот), допустимий (патріот), 

критичний (індеферентний патріот). 

Перспективи подальших наукових розвідок полѐгаять у розробці й 

упровадженні в освітній процес навчально-методичний комплекс, до 

складу ѐкого маять увійти посібники, що сприѐтимуть національно-

патріотичній свідомості майбутніх фахівців морської галузі. 
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РЕЗЮМЕ 
Дудова Дина. Компоненты, критерии и показатели национально-

патриотического сознаниѐ будущих специалистов морской отрасли. 
С целья анализа состоѐниѐ национально-патриотического сознаниѐ будущих 

специалистов морской отрасли нами было изучены нормативные документы и 
научные работы по обозначенной проблемы. Определены компоненты, критерии и 
показатели национально-патриотического сознаниѐ могут проѐвлѐтьсѐ на разных 
уровнѐх, иметь разнуя степень проѐвлениѐ. Единого подхода к определения уровней 
сформированности того или иного критериѐ в педагогических исследованиѐх не 
выработано. Соответственно, критерии могут иметь разное количество уровней 
сформированности. Анализ научной литературы позволил определить и 
охарактеризовать следуящие уровни сформированности национально-
патриотического сознаниѐ будущих специалистов морской отрасли по 
определенным критериѐм и показателѐм: оптимальный (активный патриот), 
допустимый (патриот), критический (индеферентна патриот). 

Ключевые слова: компоненты, критерии, показатели, национально-патриоти-
ческое сознание, патриотическое воспитание, будущие специалисты морской отрасли. 

SUMMARY 
Dudova Dina. Components, criteria and indicators of national-patriotic consciousness 

of future marine specialists. 

In order to analyze the state of national-patriotic consciousness of future specialists in 

the maritime industry, we have studied the regulations and scientific papers on the outlined 

problem. 

http://old.mon.gov.ua/ua/aboutministry/normative/4068-
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The purpose of the article is to identify components (patriotic-oriented activity, 

national-patriotic worldview, patriotic activity), criteria (value-motivational, cognitive-

worldview, activity-behavioral) and indicators (positive motives of educational activity, 

motivation for active patriotic activity, active subject-patriotic position, tolerant attitude to 

representatives of different cultures, patriotic-worldview knowledge, value-patriotic 

consciousness, knowledge of the native language, respect for it, interest in traditions, 

customs and cultural heritage of its people, history of its country, events occurring, the ability 

of the individual to act in accordance with values and patriotic position, willingness to 

perform patriotic actions, the ability to patriotic self-realization, the ability to regulate one’s 

emotional state) of the national-patriotic consciousness of future maritime professionals. 

Certain components, criteria and indicators of national-patriotic consciousness can be 

manifested at different levels, have different degrees of manifestation. A single approach to 

determining the levels of formation of a criterion in pedagogical research has not been 

developed. Accordingly, the criteria may have a different number of levels of formation. 

The analysis of the scientific literature allowed to determine and characterize the 

following levels of formation of national-patriotic consciousness of future specialists in the 

maritime industry according to certain criteria and indicators: optimal (active patriot), 

acceptable (patriot), critical (indifferent patriot). 

Key words: components, criteria, indicators, national-patriotic consciousness, 

patriotic education, future specialists of the maritime industry. 
 

УДК 373.015.31:613(043.5)  
Світлана Замрозевич-Шадріна 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василѐ Стефаника» 

ORCID ID 0000-0003-0138-3587 

DOI 10.24139/2312-5993/2021.01/173-183 
 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 

ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ: СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Метоя статті ю виокремленнѐ й аналіз окремих аспектів структурно-
компонентної характеристики феномену «підготовка майбутніх педагогів до 
формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей». У статті використано методи дослідженнѐ: 
теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури); 
інтерпретаційно-аналітичний метод, узагальненнѐ. Актуалізовано необхідність 
структурно-компонентної характеристики готовності майбутніх педагогів до 
формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей у контексті цілісної професійної підготовки. 
Окреслено наукові позиції щодо дефініції понѐттѐ «культура здоров’ѐ дітей», її 
структурного складу, оскільки своюрідність досліджуваного феномену зумовлена 
сензитивністя процесів їхнього розвитку. У ракурсі теоретичного осмисленнѐ 
досліджуваної проблеми виокремлено структуроутворяячі складники підготовки 
майбутніх педагогів до різних видів професійної діѐльності у площині 
здоров’ѐтвореннѐ, здоров’ѐзбереженнѐ. З урахуваннѐм наукових підходів визначено 
взаюмопов’ѐзані структурні компоненти підготовки майбутніх педагогів до 
формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей: мотиваційно-ціннісний; когнітивний 
(знаннювий); операційно-рефлексивний; особистісно-креативний. 
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Ключові слова: готовність, здоров’ѐтвореннѐ, здоров’ѐзбереженнѐ, культура 
здоров’ѐ, майбутній педагог, підготовка, структурно-компонентна 
характеристика. 

 

Постановка проблеми. Культура здоров’ѐ ю універсальним загально-

лядським концептом, що безпосередньо відображаю загальний стан со-

ціально-економічного благополуччѐ країни, її загальнокультурного розвитку. 

Підготовка педагога з високим рівнем культури здоров’ѐ сприѐю вирішення 

пріоритетних завдань системи освіти, одним із ѐких ю «вихованнѐ лядини в 

дусі відповідального ставленнѐ до власного здоров’ѐ та здоров’ѐ оточуячих 

ѐк до найвищої індивідуальної та суспільної цінності» (Москаленко, 1999, 

с.14-18) загалом, і зокрема формуваннѐ культури здоров’ѐ. 

Звертаюмо увагу на те, що на нормативно-правовому рівні (Закон 

України «Про охорону дитинства» (2001), Національна доктрина розвитку 

освіти (2002), Державна національна програма «Освіта. Україна XXI 

століттѐ», «Концепціѐ формуваннѐ позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життѐ у дітей та молоді» (2004), Указ президента Про національну 

стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб життѐ – здорова націѐ» (2016)) 

задекларовано  перехід до гнучкої, динамічної ступеневої системи 

підготовки педагогів-вихователів, ѐкі здатні забезпечувати становленнѐ й 

розвиток фізично та морально здорової особистості дитини. 

Актуалізація готовності майбутніх педагогів до формуваннѐ культури 

здоров’ѐ дітей розглѐдаюмо в контексті цілісної професійної підготовки, ѐк 

систему теоретично обґрунтованих і прикладних знань студентів щодо 

сутності культури здоров’ѐ, ѐк складову загальної культури особистості, 

інтегративну ѐкість, що акумуляю систему знань про здоров’ѐ ѐк соціально-

культурне ѐвище, компоненти здорового способу життѐ, систему ціннісних 

оріюнтацій, усвідомленнѐ особистісної значущості цінності здоров’ѐ ѐк 

необхідності особистісного саморозвитку, здатність усвідомленого 

виробленнѐ індивідуальної стратегії збереженнѐ й розвитку здоров’ѐ, що 

виѐвлѐютьсѐ у здоров’ѐзбережувальній поведінці. Як кожній системі, їй 

властива певна структура, що спонукаю нас до структурно-компонентної 

характеристики означеного феномену. 

Аналіз актуальних досліджень демонструю наукові розвідки, де 

репрезентовано різні аспекти реалізації здоров’ѐзбережувальної стратегії у 

процесі підготовки майбутніх педагогів (Н. Бюлікова, С. Бобровник, М. Божик, 

Н. Денисенко, П. Джуринський, Н. Карапузова, Н. Козак, Т. Осадченко, 

А. Петрова, Л. Сливка та ін.); розв’ѐзуятьсѐ проблеми формуваннѐ культури 

здоров’ѐ майбутнього вчителѐ у процесі професійної підготовки 
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(С. Лебедченко). У наукових працѐх (І. Глинѐнова, О. Диканова та ін.) 

характеризуятьсѐ компоненти, рівні та етапи формуваннѐ готовності 

майбутніх учителів до здоров’ѐзбережувальної роботи зі школѐрами. 

Структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

організації здоров’ѐзбережувального навчально-виховного середовища 

загальноосвітньої школи студіяять Г. Остапенко, С. Жестков, О. Циганок та 

ін.; до організації оздоровчої діѐльності, оздоровленнѐ школѐрів (Р. Карпяк, 

Ю. Мусхаріна та ін.). Проте, недостатньо дослідженоя ю структура феномену 

«підготовка майбутніх педагогів до формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей». 

Метою статті ю виокремленнѐ й аналіз окремих аспектів структурно-

компонентної характеристики феномену «підготовка майбутніх педагогів 

до формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей». 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети було використано такі 

методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, 

психологічної літератури); інтерпретаційно-аналітичний метод, узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. У контексті порушеної проблеми слід 

зважати, передусім, на наукові позиції щодо дефініції понѐттѐ «культура 

здоров’ѐ дітей», її структурного складу, позаѐк під час підготовки 

майбутніх педагогів до формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей маю бути 

врахована вікова специфіка, особливості психоемоційного розвитку дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку, зокрема в умовах освітніх 

комплексів (НВК «Початкова школа-садок»). 

Як слушно зауважую Л. Дихан (Дыхан, 2000), своюрідність 

досліджуваного феномену зумовлена сензитивністя процесів розвитку 

дітей, а зміст принципів збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ маю 

конкретизуватисѐ длѐ різних вікових груп і таким чином «вибудовувати» 

поступове «сходженнѐ» вихованцѐ до цінностей культури загалом, і 

зокрема культури здоров’ѐ. 

Нам видаютьсѐ конструктивноя позиціѐ вчених (В. Колбанов, Н. Голіков, 

О. Диканова та ін.), згідно з ѐкоя культура здоров’ѐ дитини (зокрема, 

молодшого школѐра) потрактована ѐк «особистісна ѐкість, ѐка формуютьсѐ на 

основі знань, умінь, системи ціннісних оріюнтацій та характеризуютьсѐ 

здоров’ѐзберігаячоя поведінкоя» (Диканова, 2004, с. 29). 

Саме у площині поданого дефініціяваннѐ пропонуятьсѐ такі 

структурні компоненти означеного феномену: мотиваційно-ціннісний 

компонент, ѐкий передбачаю наѐвність мотивації, що спонукаю особистість 

здійснявати здоров’ѐтворчу діѐльність; когнітивний компонент, ѐкий 

акумуляю індивідуально-здоров’ѐтворчі знаннѐ; діѐльнісний компонент, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

176 

ѐкий охопляю здоров’ѐтворчі вміннѐ й навички; рефлексивний компонент, 

що передбачаю рефлексія  особистістя формуваннѐ в неї культури 

здоров’ѐ, здатності до аналізу отриманої інформації в аспекті категорій 

«культура» та «здоров’ѐ» (Диканова, 2004, с. 32). 

У ракурсі теоретичного осмисленнѐ досліджуваної проблеми ми 

виходимо з того, що домінантоя підготовки майбутніх педагогів до 

формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей ю  націленість на реалізація 

гуманістичної мети – загальнокультурний, моральний і професійний 

розвиток особистості. Одніюя зі складових загальнокультурного 

розвитку ю високий рівень культури здоров’ѐ майбутнього педагога. 

Відтак, видаютьсѐ важливим виокремленнѐ структуроутворяячих 

складників підготовки майбутніх педагогів до різних видів професійної 

діѐльності у площині здоров’ѐтвореннѐ, здоров’ѐзбереженнѐ, позаѐк 

цілком очевидно, що саме на основі структурних компонентів готовності 

до такої діѐльності  слід розглѐдати і зміст підготовки  майбутніх педагогів 

до формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей, зокрема у НВК «Школа-садок».   

Заслуговуять на увагу наукові узагальненнѐ Д. Правдова (Правдов, 

2012) щодо виокремленнѐ таких структурних компонентів культури 

здоров’ѐзбереженнѐ в майбутніх педагогів і вихователів закладів дошкільної 

освіти: когнітивний, аналітичний, мотиваційний, технологічний, 

комунікативний, рефлексивний, ціннісний і методичний компоненти.  

За логікоя вченого, когнітивний компонент відображаю 

сформованість процесів загальноінформаційної діѐльності педагога у сфері 

здоров’ѐзбереженнѐ; аналітичний компонент – віддзеркаляю  його 

здатність аналізувати й інтерпретувати інформація про технології, побудовані 

на підставі інтеграції рухової та пізнавальної діѐльності дітей стосовно 

формуваннѐ культури здоров’ѐзбереженнѐ; мотиваційний компонент 

відображую міру мотиваційних спонукань педагога щодо формуваннѐ 

культури здоров’ѐзбереженнѐ власної та дітей і вдосконаленнѐ навчаннѐ й 

вихованнѐ дітей через створеннѐ умов длѐ інтеграції їх рухової та 

пізнавальної діѐльності; технологічний компонент віддзеркаляю знаннѐ 

технічних і програмних засобів, ѐкі забезпечуять інтеграція рухової та 

пізнавальної діѐльності дітей у процесі навчаннѐ й формуваннѐ в них 

культури здоров’ѐзбереженнѐ; комунікативний компонент показую 

наскільки майбутній учитель комунікую (розумію й застосовую різного виду 

комунікації) у процесі обміну, передачі й поширеннѐ інформації про культуру 

здоров’ѐзбереженнѐ та технології її формуваннѐ не тільки в дітей, але й їхніх 

батьків; рефлексивний компонент засвідчую здатність майбутнього педагога 
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осмислявати й оцінявати власний рівень компетентності в ракурсі 

формуваннѐ культури здоров’ѐзбереженнѐ; ціннісний компонент апеляю до 

норм культури здоров’ѐзбереженнѐ та здоров’ѐзберігаячої поведінки; 

методичний компонент віддзеркаляю ступінь володіннѐ здатністя 

організовувати освітній процес у закладі освіти на основі інтеграції рухової та 

пізнавальної  діѐльності дітей, спрѐмований на формуваннѐ культури 

здоров’ѐзбереженнѐ. 

Конструктивним у площині названої проблеми вважаюмо досвід 

провідних вітчизнѐних і зарубіжних учених (Бюлікова, 2008; Козак, 2016; 

Левінець, 2006) стосовно змісту та структуруваннѐ здоров’ѐзбережувальної 

компетентності майбутнього педагога. Так, наприклад, Н. Козак (Козак, 

2016) у структурі здоров’ѐзбережувальної компетентності виокремляю три 

компоненти: когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий, ѐкі, за 

твердженнѐм ученої, кореляять із відомим гаслом: «Зная, хочу, можу». 

При цьому когнітивний (пізнавальний, знаннювий) компонент відображаю 

уѐвленнѐ, знаннѐ, відомості про себе, здоров’ѐ, здоровий спосіб життѐ та 

чинники, ѐкі впливаять на здоров’ѐ, визначаять спосіб життѐ, значеннѐ 

здоров’ѐ та здорового способу життѐ длѐ лядини; емоційно-ціннісний 

(мотиваційний, мотиваційно-ціннісний) віддзеркаляю цінності, емоції 

особистості, мотивація, переживаннѐ, почуттѐ, пов’ѐзані зі здоров’ѐм та  

здоровим способом життѐ, місце здоров’ѐ в системі життювих цінностей 

особистості; поведінковий (діѐльнісно-практичний, діѐльнісно-

поведінковий) характеризую вчинки й дії, від ѐких залежить збереженнѐ, 

зміцненнѐ, формуваннѐ здоров’ѐ або його виснаженнѐ  (Козак, 2016, с. 49).     

У процесі структуруваннѐ понѐттѐ «підготовка майбутніх педагогів до 

формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей» ми виходимо з розуміннѐ його ѐк 

інтегративного стійкого особистісного утвореннѐ, ґрунтованого на високій 

здоров’ѐтворчій активності особистості щодо засвоюннѐ «цінностей 

здоров’ѐтворчості», що полѐгаю у формуванні, збереженні та зміцненні 

здоров’ѐ та їх «транслѐції у процесі подальшої професійної діѐльності» 

(Є. Шульгін, С. Лебедченко). Науковці вважаять (ми погоджуюмось із цим 

твердженнѐм), що саме в такому контексті культура здоров’ѐ постуляю 

пріоритет цінностей здоров’ѐ в системі загальнолядських цінностей. 

Здоров’ѐтворчість при цьому розуміютьсѐ ѐк нова, формована модель 

особистості, ѐка базуютьсѐ на критеріѐх здорового способу життѐ й 

реалізуютьсѐ у процесі активного довголіттѐ (Шульгин, Лебедченко, 2000). 
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З урахуваннѐм схарактеризованих наукових підходів нами визначено 

такі взаюмопов’ѐзані структурні компоненти підготовки майбутніх педагогів 

до формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей (Рис. 1):  

● мотиваційно-ціннісний; 

● когнітивний (знаннювий); 

●операційно-рефлексивний; 

● особистісно-креативний. 

 
 

Рис. 1. Структура підготовки  майбутніх педагогів до формуваннѐ 

культури здоров’ѐ дітей  
 

Виокремленнѐ мотиваційно-ціннісного компонента в структурі  

підготовки майбутніх педагогів до формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей 

спричинене усвідомленнѐм того, що рушіюм, спонуканнѐм до будь-ѐкої 

діѐльності загалом ю мотив, за твердженнѐм В. Сластьоніна, – провідне 

утвореннѐ у складному синтезі структури мотиваційної сфери, що 

забезпечую професійну готовність учителѐ (Сластенин, 1995, с. 17). Саме 

мотиваційно-ціннісна складова такої готовності відображаю позитивну 

емоційну налаштованість студентів на здоров’ѐзберігаячу діѐльність, 

передбачаю формуваннѐ в майбутніх педагогів активної життювої та 

професійної позиції у сфері здоровʼѐтвореннѐ та здоров’ѐзбереженнѐ. 

Мотиваційно-

ціціннісий Когнітивний 

 

Структурні компоненти готовності майбутніх 

педагогів до формування культури здоров’я дітей 

Операційно-

рефлексивний 

 Особистісно-

креативний 
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Відтак, мотиваційно-ціннісний компонент акумуляю ціннісно-смислове 

самовизначеннѐ, мотиваційно-ціннісне ставленнѐ майбутніх педагогів до 

власного здоров’ѐ ѐк взірцѐ длѐ наслідуваннѐ дітьми дошкільного та 

молодшого шкільного віку, зокрема в умовах НВК «Школа-садок»,  

здоров’ѐзберігаячої професійно-педагогічної діѐльності, сформованість 

потреби піклуватисѐ про власний стан здоров’ѐ впродовж життѐ. 

Когнітивний (знаннювий) компонент акумуляю сукупність знань 

(психолого-педагогічних, предметних, спеціальних (валеологічних, 

медико-біологічних), методично-технологічних), необхідних cтудентам длѐ 

формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей, розуміннѐ ними важливості цього 

процесу. З таких позицій зміст когнітивного компоненту цілком логічно 

презентувати чотирма блоками: 

● психолого-педагогічні знаннѐ – визначаять рівень 

здоров’ѐзберігаячої професійно-педагогічної підготовки майбутнього 

педагога, від ѐкого залежить результативність формуваннѐ культури 

здоров’ѐ дітей, набуттѐ студентами знаннѐ про здоров’ѐ лядини 

(психологічне, соціальне, моральне, духовне, фізичне, професійне), вікової 

специфіки та особливостей психоемоційного розвитку дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку; 

● валеологічні знаннѐ (від лат. valeo – бути здоровим і грец. logos – 

ученнѐ, наука) – наука про формуваннѐ, збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ 

лядини на всіх рівнѐх: духовному, психічному, фізичному й соціальному) 

об’юднуять знаннѐ фізіології, психології, екології, філософії, астрономії, 

фізики, хімії, медицини та багатьох інших наук (саме таке комплексне 

осмисленнѐ складових лядини та її здоров’ѐ в нерозривному зв’ѐзку зі 

Всесвітом дозволить досѐгти сталого світорозуміннѐ й оздоровленнѐ кожної 

лядини), що сприѐю  формування валеологічної свідомості, практичних умінь 

і навичок, вихованнѐ мотивації до здорового способу життѐ, пріоритету 

здоров’ѐ в усіх ланках освіти (Лукащук-Федик, Бадяк, Циквас, 2006, с. 6); 

● медико-біологічні знаннѐ – вміщуять інформація про медико-

біологічні механізми здоров’ѐ та його порушеннѐ, про особливості 

використаннѐ форм і методів оздоровленнѐ, оздоровчих систем длѐ 

укріпленнѐм організму дитини, умови оптимального дозуваннѐ 

навантаженнѐ з урахуваннѐ вікових і статевих особливостей розвитку, 

стану здоров’ѐ й рівнѐ фізичної підготовленості дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку, що ю суттювим у площині дослідженнѐ; 

● методично-технологічні знаннѐ охопляять загально методичні та 

спеціально методичні й технологічні знаннѐ. При цьому загально методичні 
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та спеціально методичні знаннѐ, ѐк слушно відзначаю О. Диканова, 

поглибляять поінформованість майбутнього педагога про різноманітні 

методики організації освітньої діѐльності, що маять оздоровчий ефект, 

методики здорового спілкуваннѐ; профілактики асоціативних ѐвищ; методи 

активізації пізнавальної діѐльності, що сприѐю формування мотивації 

здоров’ѐ, здоров’ѐзберігаячі, оздоровчі технології (Диканова, 2004). 

Операційно-рефлексивний компонент передбачаю сформованість 

найбільш значущих груп умінь і навичок майбутнього педагога 

(організаційних, комунікативних, прогностичних, дослідницьких, 

рефлексивних, розвиток педагогічної творчості, осмисленнѐ власної 

здоров’ѐзберігаячої діѐльності, самоаналізу, самопізнаннѐ, саморозвитку), 

що уможливляю безпосередню розв’ѐзаннѐ ним теоретичних і практичних 

проблем у сфері здоров’ѐзберігаячої професійної діѐльності, спрѐмованої 

на формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей в умовах НВК «Школа-садок».  

Вагомоя характеристикоя операційної складової означеного 

компонента готовності майбутнього педагога до формуваннѐ культури 

здоров’ѐ дітей ю здатність до усвідомленої саморегулѐції, 

самовдосконаленнѐ ѐк почуттѐ власної компетентності й ефективності у 

процесі здоров’ѐзберігаячої, здоров’ѐтворчої  діѐльності та організації 

середовища навчально-виховного комплексу на його основі. 

Рефлексивна складова означеного компоненту дозволѐю оцінити 

ступінь оволодіннѐ майбутнім педагогом здоров’ѐтворчими знаннѐми, 

вміннѐми й навичками задлѐ ефективного їх використаннѐ в подальшій 

професійній діѐльності.  

Особистісно-креативний компонент віддзеркаляю творчу природу 

педагогічної праці загалом, і здоров’ѐтворчої зокрема. Існую думка, що 

змістовоя домінантоя особистісної складової названого компонента 

досліджуваного феномену ю сформованість вольових ѐкостей майбутніх 

педагогів. Зокрема, Ю. Лукашин виокремляю вольовий механізм ѐк складний 

багаторівневий регулѐтор життюдіѐльності лядини, результат довготривалої 

та складної внутрішньої роботи особистості, ѐкий характеризую стан 

готовності, внутрішньої мобілізованості (Сластенин, 1995, с. 14).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, на 

підставі проведеного теоретичного аналізу й узагальненнѐ нами 

виокремлено компоненти змістової характеристики феномену «підготовка 

майбутніх педагогів до формуваннѐ культури здоров’ѐ дітей», а саме: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-рефлексивний, 

особистісно-креативний. Вони слугуватимуть підґрунтѐм длѐ визначеннѐ 
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критеріїв, показників, окресленнѐ рівнів сформованості досліджуваного 

педагогічного ѐвища, що розглѐдаютьсѐ нами ѐк перспектива подальших 

наукових розвідок. 
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РЕЗЮМЕ 
Замрозевич-Шадрина Светлана. Подготовка будущих педагогов к 

формирования культуры здоровьѐ детей: структурно-компонентнаѐ характеристика. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ выделение и анализ отдельных аспектов 

структурно-компонентной характеристики феномена «подготовка будущих 
педагогов к формирования культуры здоровьѐ детей». В статье использованы 
методы исследованиѐ: теоретические (анализ философской, педагогической, 
психологической литературы) интерпретационно-аналитический метод, 
обобщение. Актуализирована необходимость структурно-компонентной 
характеристики готовности будущих педагогов к формирования культуры 
здоровьѐ детей в контексте целостной профессиональной подготовки. Определены 
научные позиции  дефиниции понѐтиѐ «культура здоровьѐ детей», ее структурного 
состава, поскольку своеобразие изучаемого феномена обусловлено сензитивностья 
процессов их развитиѐ. В ракурсе теоретического осмыслениѐ исследуемой 
проблемы выделены структурообразуящие составлѐящие подготовки будущих 
педагогов к различным видам профессиональной деѐтельности в плоскости 
здоровьѐтворчества, здоровьесбережениѐ. С учетом научных подходов определены 
взаимосвѐзанные структурные компоненты подготовки будущих педагогов к 
формирования культуры здоровьѐ детей: мотивационно-ценностный; когнитивный 
(знаниевый) операционно-рефлексивный; личностно-креативный. 

Ключевые слова: готовность, здоровьѐтворчество, здоровьесбережение, 
культура здоровьѐ, будущий педагог, подготовка, структурно-компонентнаѐ 
характеристика. 

SUMMARY 
Zamrozevych-Shadrina Svetlana. Preparation of future teachers for the formation of 

a child health culture: structural-component characteristics.  
The purpose of the article is to highlight and analyze certain aspects of the structural 

and component characteristics of the phenomenon “preparation of future teachers for the 
formation of a culture of children’s health”. The article uses research methods: theoretical 
(analysis of philosophical, pedagogical, psychological literature); interpretive-analytical 
method, generalization. The need for structural and component characteristics of the 
readiness of future teachers to form a culture of a child health in the context of holistic 
training has been highlighted. Scientific positions on the definition of the concept of 
“children’s health culture”, its structural composition, as well as the originality of the studied 
phenomenon is due to the sensitivity of their development. From the perspective of the 
theoretical understanding of the researched problem the structural components of 
preparation of future teachers for various kinds of professional activity in the field of health 
care, health preservation are allocated. Taking into account scientific approaches, the 
interconnected structural components of preparation of future teachers for the formation of 
children’s health culture are determined: motivational-value, cognitive, operational-reflexive. 
Motivational-value component accumulates value-semantic self-determination, 
motivational-value attitude of future teachers to their own health as a model for children of 
preschool and primary school age to follow in terms of the educational complex “School-
kindergarten”, health-preserving professional and pedagogical activities, the need to take 
care of one’s own health throughout life. The cognitive component accumulates a set of 
knowledge (psychological-pedagogical, subject, special (valeological, medical-biological), 
methodological-technological) necessary for students to form a culture of children’s health, 
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their understanding of the importance of this process. Operational-reflexive component 
involves formation of the most significant groups of skills and abilities of the future teacher 
(organizational, communicative, prognostic, research, reflexive, development of pedagogical 
creativity, understanding of their own health, self-analysis, self-knowledge, self-
development). The personal-creative component reflects the creative nature of pedagogical 
work in general, and health work in particular. 

Key words: readiness, health, culture of health, future teacher, training, structural 
and component characteristics. 
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У статті проаналізовано теоретичні аспекти професійної підготовки 
соціальних працівників до реалізації соціально-реабілітаційного напрѐму. 
Виокремлено важливі елементи підготовки фахівців соціономічної сфери за 
відповідним напрѐмом, а саме: завданнѐ, функції, професійно-профільні знаннѐ, уміннѐ 
й навички, індивідуальні професійно-особистісні ѐкості особистості фахівцѐ, 
правових і організаційних засад наданнѐ соціальних послуг, спрѐмованих на соціальну 
реабілітація осіб, ѐкі перебуваять у складних життювих обставинах.  

Ключові слова: професійна підготовка, майбутній соціальний працівник, 
соціально-реабілітаційний напрѐм роботи, соціальна реабілітаціѐ. 

 

Постановка проблеми. Зміни соціально-економічних умов, ѐкі 

характеризуять теперішній розвиток України, висуваять підвищенні вимоги 

до здійсненнѐ висококонкурентої професіоналізації фахівців соціономічної 

сфери. Реформуваннѐ соціально-економічної системи України сприѐю поѐві 

нової професії ‒ соціальна робота, головним призначеннѐм ѐкої ю наданнѐ 

компетентної соціальної допомоги особам, ѐкі потрапили в складні життюві 

обставини. Отже, зростаю значеннѐ соціальної роботи ѐк виду професійної 

діѐльності та ролі соціального працівника ѐк професіонала.  

Серед різноманітних напрѐмів підготовки майбутніх соціальних 

працівників виокремляютьсѐ соціально-реабілітаційний. Головноя метоя 

ѐкого ю сформувати професійні компетентності майбутніх соціальних 

працівників із питань виконаннѐ соціально-реабілітаційної роботи з 

потребуячими особами. 

Аналіз актуальних досліджень. Зазначимо, що теоретичні та 

практичні аспекти соціальної роботи ѐк галузі знань, навчальної 

дисципліни та професійної діѐльності розглѐнуто у працѐх О. Безпалько, 

І. Звюрювої, І. Іванова, А. Капської, Г. Лактіонова, Л. Міщик, Л. Тяпті та ін. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

184 

Проблема сутності, змісту й особливостей професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників у вітчизнѐній системі освіти стала 

предметом дослідженнѐ таких учених, ѐк В. Бех, А. Горілий, О. Карпенко, 

М. Лукашевич, І. Мельничук, І. Мигович, В. Поліщук, В. Полтавець, 

Т. Семигіна та ін. Питаннѐ, пов’ѐзані з формуваннѐм особистісно-

професійних ѐкостей фахівцѐ соціальної роботи, висвітлено в дослідженнѐх 

М. Васильювої, Н. Клименяк, О. Патинок та ін.  

Наукові пошуки окремих аспектів підготовки майбутніх соціальних  

працівників до роботи з різними групами населеннѐ й наданнѐ різних видів 

послуг відображено у працѐх М. Дідик, Р. Козубовського, С. Сургової та ін.  

Наукове висвітленнѐ зарубіжного досвіду підготовки соціальних 

працівників у Європі, США, Канаді знайшло відображеннѐ в дослідженнѐх 

Н. Видишко, Л. Віннікової, Н. Гайдук, О. Загайко, А. Кулікової, Г. Лещук, 

Н. Микитенко, О. Ольхович, О. Пічкар, Г. Слозанської, Н. Собчак та ін. 

Проте аналіз науково-методичної, спеціальної літератури з проблеми 

підготовки майбутніх фахівців дозволѐю стверджувати, що теоретичні 

аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до 

реалізації соціально-реабілітаційного напрѐму потребую додаткового 

вивченнѐ. Отже, метою статті ю визначеннѐ та обґрунтуваннѐ теоретичних 

аспектів професійної підготовки майбутніх соціальних працівників із питань 

реалізації соціально-реабілітаційного напрѐму. 

Методи дослідження. Основні методи, ѐкі були нами використані 

під час здійсненнѐ дослідженнѐ окресленого питаннѐ – це теоретико-

методологічний аналіз проблеми, систематизаціѐ наукових літературних 

джерел, порівнѐннѐ та узагальненнѐ даних. 

Виклад основного матеріалу. Науковицѐ А. Капська (Капська, 2004) 

наголошую, що головним завданнѐм соціального працівника ю допомога лядині 

зберегти себе та знайти свою місце в суспільстві. Це обумовляю потребу 

опануваннѐ майбутніми соціальними працівниками широкого кола знань, 

практичних умінь, навичок та сформованість професійно-особистісних 

ѐкостей. При цьому важливо враховувати зміст функцій і функціональних 

обов’ѐзків, ѐкі виконую фахівець соціономічної сфери. Наголосимо, що серед 

різноманітних функцій можна виділити такі: управлінську, організаційну, 

прогностичну, соціально-профілактичну, аналітичну, соціально-побутову, 

соціально-реабілітаційну, соціально-правову та інші. Длѐ реалізації та 

виконаннѐ означених функцій майбутньому соціальному працівникові 

потрібні професійна освіта, особистісна готовність, дотриманнѐ принципів і 

професійно-етичних норм поведінки. 
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Отже, у процесі професійної підготовки майбутній соціальний 

працівник длѐ проведеннѐ соціально-реабілітаційної роботи з 

потребуячими категоріѐми населеннѐ маю опанувати систематизованими 

знаннѐми, уміннѐми й навичками щодо особливостей організації та 

здійсненнѐ процесу соціальної реабілітації та мати сформовані професійні 

особистісно-моральні ѐкості, ѐкі в майбутньому будуть забезпечувати його 

професійну придатність.  

Завданнѐ та обов’ѐзки, вимоги до знань і кваліфікаційні вимоги до 

соціального працівника, в тому числі, що стосуятьсѐ соціально-

реабілітаційного напрѐму роботи з потребуячими особами, окреслені в 

довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Довідник 

кваліфікаційних характеристика професій працівників). Зазначимо, що серед 

переліку завдань та обов’ѐзків соціального працівника, окрім таких важливих 

завдань, ѐк виѐвленнѐ, оціняваннѐ потреб осіб, ѐкі потрапили в складні 

життюві обставини; розробленнѐ, реалізації, координації та контроля 

різноманітних заходів із соціальної допомоги потребуячим особам наѐвне 

завданнѐ з наданнѐ послуг із соціальної реабілітації особам певних категорій. 

У ході дослідженнѐ з’ѐсовано, що до кола знань, умінь і навичок із 

соціально-реабілітаційного напрѐму у професійній підготовці соціальних 

працівників належать: знаннѐ щодо особливостей психофізичного й 

соціального розвитку осіб різних категорій населеннѐ, знаннѐ сутності й 

технологій наданнѐ соціально-реабілітаційної допомоги, знаннѐ 

нормативно-правової бази України щодо організації та реалізації процесу 

соціальної реабілітації, шлѐхів оціняваннѐ ефективності здійсненнѐ 

соціально-реабілітаційної роботи тощо; уміннѐ використовувати 

професійно-профільовані знаннѐ в соціально-реабілітаційній роботі з 

потребуячими, уміннѐ застосовувати технології соціальної роботи в 

соціально-реабілітаційному напрѐмі роботи тощо. 

Закцентуюмо, що порѐд із професійними знаннѐми, уміннѐми й 

навичками в підготовці соціальних працівників до реалізації соціально-

реабілітаційного напрѐму важливу роль відіграять індивідуальні професійно-

особистісні ѐкості особистості фахівцѐ. Відповідні ѐкості особистості 

виступаять чинником успішності й ефективності соціально-реабілітаційної 

роботи з особами, ѐкі потрапили в складні життюві обставини.  

Дослідженнѐ показало, що стиль поведінки особистості соціального 

працівника, обумовлений сукупністя його індивідуальних особистісно-

моральних ѐкостей, ціннісних оріюнтацій та інтересів. Тому у процесі 

підготовки соціальних працівників виникаю потреба до реалізації соціально-
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реабілітаційного напрѐму вихованнѐ їх духовно-моральної культури. 

Поюднаннѐ професійних знань, умінь і навичок із високоя духовно-

моральноя культуроя соціального фахівцѐ ю важливоя й необхідноя 

умовоя його високої кваліфікації (Агарков, Арабаджиюв, Єрохіна, Кузмін, 

2015). Серед важливих індивідуальних професійно-особистісних ѐкостей 

соціального працівника можна виокремити такі, ѐк: терпимість, тактовність, 

емпатіѐ, справедливість, оптимістичне ставленнѐ до вирішеннѐ життювих 

труднощів та інші. Наѐвність таких специфічних професійно-особистісних 

ѐкостей, ѐк співчуттѐ, комунікабельність, здатність до самокритичності, 

прагненнѐ до порозуміннѐ обумовляютьсѐ особливостѐми різних категорій 

серед осіб, ѐкі потрапили в складні життюві обставини. 

Проведене дослідженнѐ дозволило зробити висновок, що протѐгом 

професійної підготовки соціальних працівників до реалізації соціально-

реабілітаційного напрѐму виникаю потреба врахуваннѐ основних правових і 

організаційних засад наданнѐ соціальних послуг, спрѐмованих на соціальну 

реабілітація осіб, ѐкі перебуваять у складних життювих обставинах.  

Закцентуюмо, що понѐттѐ соціальної реабілітації дослідники 

розглѐдаять у широкому та вузькому тлумаченніѐх. У широкому 

тлумаченні «соціальна реабілітаціѐ – це створеннѐ умов у суспільстві длѐ 

відновленнѐ й розвитку здібностей і навичок індивідів самостійного 

соціального функціонуваннѐ». У вузькому тлумаченні «соціальна 

реабілітаціѐ – це система форм, методів і засобів відновленнѐ втрачених 

індивідом або не набутих у процесі соціалізації функцій, відносин і ролей 

соціального функціонуваннѐ» (Технологиѐ социальной работы, 2011). 

Сучасне трактуваннѐ понѐттѐ «соціальна реабілітаціѐ» подано в Законі 

України «Про реабілітація осіб з інвалідністя в Україні» в такому 

формуляванні: «соціальна реабілітаціѐ – система заходів, спрѐмованих на 

створеннѐ і забезпеченнѐ умов длѐ поверненнѐ особи до активної участі у 

житті, відновленнѐ її соціального статусу та здатності до самостійної 

суспільної і родинно-побутової діѐльності шлѐхом соціально-середовищної 

оріюнтації та соціально-побутової адаптації, соціального обслуговуваннѐ 

задоволеннѐ потреби у забезпеченні технічними та іншими засобами 

реабілітації» (Про реабілітація осіб з інвалідністя в Україні, 2005).  

Згідно з Соціальними нормативами у сфері наданнѐ реабілітаційних 

послуг (Про затвердженнѐ соціальних нормативів у сфері наданнѐ 

реабілітаційних послуг, 2015) соціальна реабілітаціѐ (абілітаціѐ) 

спрѐмовуютьсѐ на оптимізація та необхідне коригуваннѐ ставленнѐ 

отримувачів до своїх вад, становища в сім’ї та суспільстві, формуваннѐ в 
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них навичок до самообслуговуваннѐ, адаптація в навколишньому 

середовищі. Метоя соціальної реабілітації ю розвиток, формуваннѐ, 

відновленнѐ або компенсаціѐ особистісних соціальних навичок і функцій, 

звичайних видів життюдіѐльності особи. Послуги із соціальної реабілітації 

вклячаять соціально-побутову та соціально-культурну реабілітація та 

адаптація, соціально-середовищну оріюнтація. 

Зазначимо, що відповідно до статті 3 Закону України «Про соціальні 

послуги» (Про соціальні послуги, 2019) основними принципами наданнѐ 

соціальних послуг особам, ѐкі їх потребуять, у тому числі й соціально-

реабілітаційних ю: дотриманнѐ прав лядини, прав дитини та прав осіб з 

інвалідністя; гуманізму; забезпеченнѐ рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; поваги до честі й гідності; толерантності; законності; соціальної 

справедливості; доступності й відкритості; неупередженості й безпечності; 

добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; 

максимальної ефективності та прозорості використаннѐ надавачами 

соціальних послуг бяджетних та інших коштів; забезпеченнѐ високого 

рівнѐ ѐкості соціальних послуг. 

Наукові розвідки дозволѐять стверджувати, що соціальним 

працівникам у соціально-реабілітаційній роботі з кліюнтами потрібно 

дотримуватисѐ базових етичних принципів соціальної роботи, ѐк-от: 

співчуттѐ, милосердѐ, позитивного ставленнѐ до кожної особистості, 

поваги та прийнѐттѐ її такоя, ѐка вона ю; вирівняваннѐ можливостей у 

різних сферах життѐ; свободи вибору видів соціальної допомоги. 

Результативність процесу соціальної реабілітації значноя міроя 

залежить від системи поглѐдів, розуміннѐ й поѐсненнѐ певного ѐвища 

соціально-реабілітаційної діѐльності та від визначеннѐ методологічних 

засад вирішеннѐ наукових проблем. Одну з найбільш важливих складових 

теорії соціальної реабілітації представлѐять загальні та специфічні 

закономірності, ѐкі обумовляять зміст процесу соціальної реабілітації у 

практиці соціальної роботи з потребуячими особами визначаять 

стратегічні шлѐхи впровадженнѐ наукових досѐгнень у сфері соціального 

захисту (Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддя з 

функціональними обмеженнѐми, 2003).  

До загальних закономірностей теорії соціальної реабілітації 

належать: зміна сутності державної політики стосовно осіб, ѐкі опинились у 

складних життювих обставинах і виробленнѐ певних механізмів длѐ її 

реалізації та розробка й удосконаленнѐ нормативно-правової бази 

соціальної роботи з відповідноя категоріюя (Соціально-педагогічна робота 
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з дітьми та молоддя з функціональними обмеженнѐми, 2003), адже 

соціальну роботу з особами, ѐкі її потребуять необхідно проводити 

постійно з урахуваннѐм нормативно-правової бази документів світового 

співтовариства (установчі акти, декларації, пакти, конвенції, рекомендації 

та резоляції ООН, ВООЗ та ін.) та законодавчих і підзаконних актів України. 

Підкреслимо, що сьогодні наданнѐ послуг із соціальної реабілітації 

осіб, ѐкі потрапили у складні життюві обставини ґрунтуютьсѐ на таких 

міжнародних документах, ѐк: 

- Деклараціѐ прав дитини (1959), 

- Деклараціѐ соціального прогресу та розвитку (1969); 

- Деклараціѐ про права розумово відсталих осіб (1971); 

- Деклараціѐ про права осіб з інвалідністя (1975); 

- Всесвітнѐ програма дій стосовно осіб з інвалідністя (1981); 

- Конвенціѐ про права дитини (1989); 

- Принципи захисту психічно хворих і покращеннѐ психіатричної 

допомоги (1991); 

- Стандартні правила забезпеченнѐ рівних можливостей длѐ осіб з 

інвалідністя (1993) та ін. (Тяптѐ, Іванова, 2008). 

Доведено, що соціально-реабілітаційна робота соціальних 

працівників повинна реалізуватисѐ з урахуваннѐм законодавчих і 

підзаконних актів України: 

- Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністя в Україні» (1991) (Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністя в Україні, 1991); 

-  Закону України «Про сприѐннѐ соціальному становлення та 

розвитку молоді в Україні» (1993) (Про сприѐннѐ соціальному становлення 

та розвитку молоді в Україні, 1993); 

- Закону України «Про соціальну роботу з сім’ѐми, дітьми та 

молоддя» (2001) (Про соціальну роботу з сім’ѐми, дітьми та молоддя, 2001); 

- Закону України «Про реабілітація осіб з інвалідністя в Україні» 

(2005) (Про реабілітація осіб з інвалідністя в Україні, 2005);  

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про схваленнѐ Концепції 

ранньої соціальної реабілітації дітей з інвалідністя» (2000) (Про схваленнѐ 

Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей з інвалідністя, 2000); 

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердженнѐ Державної 

типової програми реабілітації осіб з інвалідністя» (2006) (Про затвердженнѐ 

Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністя, 2006) тощо. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/875-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/875-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/875-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/875-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/1545-2000-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/1545-2000-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/1545-2000-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/1545-2000-%D0%BF
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Встановлено, що до специфічних закономірностей теорії соціальної 

реабілітації відповідно до наукових розробок А. Капської (Капська, 2004), 

виокремляятьсѐ: залежність ефективності соціальної реабілітації особи від 

мобілізації потенціалу її сім’ї; реалізаціѐ індивідуальної програми реабілітації 

згідно з її реабілітаційним потенціалом та об’юднаннѐ зусиль сукупного 

потенціалу соціуму длѐ найбільш повного задоволеннѐ потреб лядини. 

Специфічними принципами проведеннѐ соціальної реабілітації ю 

етапність, диференційованість, комплексність, наступність, послідовність, 

безперервність у вжитті реабілітаційних заходів, безкоштовність длѐ 

найбільш нужденних (осіб з інвалідністя, пенсіонерів, біженців та ін.). 

Виділѐять різні види соціально-реабілітаційної діѐльності, а саме: 

соціально-психологічний, медико-соціальний, професійно-трудовий, 

соціально-побутовий, соціально-рольовий, соціально-правовий та ін. 

У практичній соціальній роботі реабілітаційна допомога надаютьсѐ 

різним категоріѐм населеннѐ. Залежно від цього визначаятьсѐ й 

найважливіші напрѐми реабілітаційної діѐльності. До таких напрѐмів 

зараховуять: соціальну реабілітація осіб з інвалідністя; дітей з обмеженими 

психофізичними можливостѐми; лядей похилого віку; військовослужбовців; 

реабілітація осіб, ѐкі відбули покараннѐ в місцѐх позбавленнѐ волі та ін. 

Соціальна реабілітаціѐ осіб, ѐкі потрапили в складні життюві 

обставини може проводитисѐ державними й недержавними установами та 

організаціѐми, а саме: органами охорони здоров’ѐ, реабілітаційними 

центрами, соціальними службами длѐ молоді й іншими організаціѐми та 

установами, до компетенції ѐких входѐть коло завдань із соціальної 

реабілітації кліюнтів потребуячих осіб населеннѐ. Саме специфікоя 

організації та установи, ѐка реалізую соціально-реабілітаційну роботу 

визначаютьсѐ зміст відповідного напрѐму роботи. 

До основних загальних особливостей соціально-реабілітаційної 

роботи з різними групами населеннѐ можна віднести такі, ѐк: комплексний 

характер; ранню діагностуваннѐ та початок онтогенезного послідовного 

впливу на негативні фактори розвитку особистості; врахуваннѐ вікових 

особливостей потребуячих; урахуваннѐ психофізичного й соціального 

розвитку особистості; обов’ѐзкова співпрацѐ з батьками, найближчим 

оточеннѐм особи, іншими фахівцѐми державних і недержавних організацій 

та установ; дотриманнѐ заздалегідь встановленої юдиної системи вимог під 

час соціально-реабілітаційної роботи соціального працівника; у процесі 

формуваннѐ соціальної поведінки осіб, ѐкі потрапили у складні життюві 

обставини використовувати загальні та специфічні технології, принципи 
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соціально-реабілітаційної роботи, враховуячи при цьому особливості 

певних категорій населеннѐ. 

Висновки. Таким чином, професійна підготовка майбутніх соціальних 

працівників до реалізації соціально-реабілітаційного напрѐму, ѐк і інші напрѐ-

ми соціальної роботи, маю багатоаспектний і комплексний характер. З’ѐсова-

но, що до провідних завдань професійної діѐльності соціального працівника 

відносимо вміннѐ допомагати відновлявати, розвивати й формувати в лядей 

морально-здорові, гуманістичні відносини, позитивно спрѐмовані на повно-

цінне життѐ й діѐльність у суспільстві. У зв’ѐзку з цим професійна освіта за 

напрѐмом підготовки «Соціальна робота» повинна оріюнтуватисѐ на профе-

сійні завданнѐ, функції, функціональні обов’ѐзки, принципи, ѐкі фахівці будуть 

реалізовувати на практиці, сприѐти формування професійно-профільних 

знань, умінь, навичок, індивідуальних професійно-особистісних ѐкостей. 

Вважаюмо, що професійно спрѐмоване поюднаннѐ відповідних елементів ю 

чинником ефективного й успішного результату професійної підготовки із 

соціально-реабілітаційного напрѐму роботи соціального працівника. 

ЛІТЕРАТУРА 
Агарков, О., Арабаджиюв, Д., Єрохіна, Т., Кузмін, В. (2015). Технології соціальної роботи. 

Запоріжжѐ (Agarkov, O., Arabadzhiev, D., Yerokhina, T., Kuzmin, V. (2015). 
Technologies of social work. Zaporizhzhia). 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0518739-17 (Directory of qualifying 
characteristics of professionals. Retrieved from: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0518739-17). 

Капська, А. Й. (2004). Соціальна робота: технологічний аспект. Київ (Kapska, A. Y. 
(2004). Social Work: Technological Aspect. Kiev). 

Про затвердженнѐ Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністя: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. № 1686. Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP061686.html (On Approval of the State 
Typical Rehabilitation Program of Persons with Disabilities: Resolution of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine dated 08.12.2006 No. 1686. Retrieved from: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/kp061686.html). 

Про затвердженнѐ Соціальних нормативів у сфері наданнѐ реабілітаційних послуг 
інвалідам та дітѐм-інвалідам: Наказ Міністерства соціальної політики України 
від 31.03.2015 р № 352. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-15 (On approval of social standards in 
the field of rehabilitation services by disabled and disabled children: Order of the 
Ministry of Social Policy of Ukraine dated 31.03.2015 No. 352. Retrieved from: 
https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/z0408 -15). 

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.1991 р. 
№ 875-XII. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/556-2012-
%D1%80 (On the basis of the social security of the disabled in Ukraine: the Law of 
Ukraine dated March 21, 1991 No. 875-XII. Retrieved from: 
http://zakon0.rada.gov.ua/Laws/show/556-2012-%D1%80). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0518739-17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP061686.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/875-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/556-2012-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/556-2012-%D1%80


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

191 

Про реабілітація осіб з інвалідністя в Україні: Закон України від 06.10.2005 р. № 2961-
IV. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15 (On rehabilitation 
of persons with disabilities in Ukraine: Law of Ukraine dated 06.10.2005 No. 2961-IV. 
Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/2961-15). 

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 (On Social Services: Law of Ukraine 
dated January 17, 2019 No. 2671-VIII. Retrieved from: 
https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/2671-19). 

Про соціальну роботу з сім’ѐми, дітьми та молоддя: Закон України від 21.06.2001 р. 
№ 2558-III. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14 (On 
social work with families, children and youth: Law of Ukraine dated June 21, 2001 No. 
2558-III. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/2558-14). 

Про сприѐннѐ соціальному становлення та розвитку молоді в Україні: Закон України 
від 05.02.1993 р. № 2998-ХП. Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/556-2012-%D1%80 (On promoting social 
formation and development of young people in Ukraine: Law of Ukraine dated 
05.02.1993 No. 2998-HP. Retrieved from: 
http://zakon0.rada.gov.ua/Laws/show/556-2012-%D1%80). 

Про схваленнѐ Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей з інвалідністя: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. № 1545. Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1545-2000-%EF (On approval 
of the concept of early social rehabilitation of children with disabilities: Resolution of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 12.10.2000 No. 1545. Retrieved from: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg = 1545-2000-% ef). 

Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддя з функціональними 
обмеженнѐми (2003). А. Й. Капська (ред.). Київ (Socio-pedagogical work with 
children and young people with functional constraints (2003). A. Y. Kapska (ed.). Kiev).  

Технологиѐ социальной работы (2011). Е. И. Холостова, Л. И. Кононова (ред.). Москва 
(Technology of Social Works (2011). E. I. Kholostov, L. I. Kononov (eds.). Moscow). 

Тяптѐ, Л. Т., Іванова, І. Б. (2008). Соціальна робота: теоріѐ і практика. Київ (Tuptia, L. 
T., Ivanova, I. B. (2008). Social work: Theory and practice. Kiev). 

РЕЗЮМЕ 
Зосименко Оксана. Теоретические аспекты профессиональной подготовки 

социальных работников к реализации социально-реабилитационного направлениѐ. 
В статье проанализированы теоретические аспекты профессиональной 

подготовки социальных работников к реализации социально-реабилитационного 
направлениѐ. Выделены важные элементы подготовки специалистов социономической 
сферы по соответствуящему направления, а именно: задачи, функции, 
профессионально-профильные знаниѐ, умениѐ и навыки, индивидуальные 
профессионально-личностные качества личности специалиста, правовых и 
организационных основ предоставлениѐ социальных услуг, направленных на социальнуя 
реабилитация лиц, которые находѐтсѐ в сложных жизненных обстоѐтельствах. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, будущий социальный работник, 
социально-реабилитационное направление работы, социальнаѐ реабилитациѐ. 
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SUMMARY 
Zosymenko Oksana. Theoretical aspects of professional training of social workers for 

realization of social and  rehabilitation direction. 

The article is aimed at determining theoretical aspects of professional training of 
social workers for realization of social and rehabilitation direction. 

The research conducted made it possible for the author of the article to state that the 
main task of a social worker is help a person preserve himself and find his place in the 
society. This calls for the necessity of future social workers gaining a wide range of 
knowledge, practical skills and professional and personal qualities. 

In the article it is highlighted that the task and duties, demands to knowledge and 
skills of a social worker including social and rehabilitation direction with the people who need 
it, are given in the reference book for qualification characteristics of the professions. 

The author of the article emphasizes that combining professional knowledge and skills 
with high moral culture of a social worker is an important and necessary condition of his 
qualification. The author is sure that this is the reason of the necessity to train social workers 
for realizing social and rehabilitation direction of education of their moral culture. 

The article reveals important individual and specific professional and personal 
qualities of a social worker. The attention is paid to the necessity to take into account the 
main legal and organizational foundations of providing social services aimed at social 
rehabilitation of people who are in difficult life circumstances. 

The author presents the basic principles of providing social services to people who 
need them, including social and rehabilitation services, and gives the list of international 
documents which lay the foundation of providing services of social rehabilitation for people 
in difficult life situations. 

The research proves that one of the most important components of the social 
rehabilitation theory is presented by the general and specific mechanisms which make the 
content of social rehabilitation in practice of social work with people who need it and 
determine strategic ways of implementing scientific results into social protection sphere. 

The author also gives the interpretation of the notion of social rehabilitation in broad 
and narrow meaning, outlines kinds of social and rehabilitation activity and defines the main 
directions of rehabilitation activity. 

Key words: professional training (education), future social worker, social and 
rehabilitation direction, social rehabilitation.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА  
 

У статті розглѐнуто деѐкі аспекти формуваннѐ професійно-педагогічного 
підприюмництва вчителѐ початкової школи ѐк наукової проблеми. Здійснено 
дефінітивний аналіз наукових розвідок із проблем підприюмництва, що дозволѐю 
розглѐдати понѐттѐ «підприюмливість» ѐк систему педагогічних дій, спрѐмованих на 
розвиток педагогічної системи, мета ѐкої полѐгала б у формуванні сукупності 
елементів професійно-педагогічного підприюмництва, ѐке ю системноя 
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багатофакторноя поліфункціональноя індивідуальноя ѐкістя педагога з характерним 
комплексом підприюмницьких знань, умінь, навичок, здібностей до виконаннѐ 
професійних завдань, визначеннѐ траюкторії власного професійного зростаннѐ, 
реалізації власних підприюмницьких ідей, модернізаціюя власної діѐльності, оріюнтованої 
на успіх і розвиток підприюмницької ініціативи. Результатом науково-теоретичних 
пошуків автора у площині формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва 
вчителів початкових класів стало проведеннѐ пілотного дослідженнѐ (анкетуваннѐ), 
ѐке підтвердило актуальність і взаюмозв’ѐзок професійного розвитку педагогів із 
підприюмництвом. Подальші наукові пошуки автора пов’ѐзані з напрацяваннѐм шлѐхів 
реалізації моделі формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ 
початкової школи, що дозволить спостерігати динаміку цього процесу й деталізувати 
предмет дослідженнѐ.  

Ключові слова: підприюмництво, підприюмницька підготовка, підприюмницька 
діѐльність, підприюмливість, формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва. 

 

Постановка проблеми. Динамічний темп розвитку всіх сфер 

суспільства, інтеграціѐ до світового освітнього простору зумовляю 

оновленнѐ змісту педагогічної освіти. В умовах упровадженнѐ ідей 

Концепції «Нова українська школа» освітѐнська спільнота отримала творчі 

модернізаційні виклики, за ѐких видозміняютьсѐ місіѐ педагога в контексті 

ювропейського професіоналізму зі збереженнѐм кращих українських 

традицій. Сьогоденнѐ вимагаю від учителів початкової школи високого 

рівнѐ компетентностей, мобільності, здатності до інноваційного мисленнѐ, 

постійної самоосвіти й самовдосконаленнѐ, оріюнтуваннѐ в нестандартних 

ситуаціѐх і творче самостійне їх розв’ѐзаннѐ. Перспективи становленнѐ й 

успішного розвитку ѐк окремої лядини, так і суспільства загалом 

безпосередньо залежать від ѐкості освіти. Сучасний рівень розвитку освіти 

задаю вектор освітѐнській практиці на формуваннѐ конкурентоспроможної 

в ринкових умовах особистості, наділеної індивідуальними та 

професійними ѐкостѐми, що даять змогу розв’ѐзувати задачі в усіх сферах 

життѐ та брати на себе відповідальність за результати власної діѐльності. 

Розв’ѐзаннѐ означеного завданнѐ гальмуютьсѐ низкоя 

суперечностей: між зростаннѐм ролі підприюмництва в державі та 

недостатньоя підготовленістя до цього педагогів; між вимогами 

суспільства до рівнѐ підприюмливості та ѐкістя її формуваннѐ у процесі 

професійної підготовки; між потребоя вчителів у сформованості власної 

підприюмливості та відсутністя у процесі професійного розвитку 

відповідних форм і методів її формуваннѐ. Розв’ѐзаннѐ означених 

суперечностей потребую теоретичного обґрунтуваннѐ й розробки 

педагогічних умов формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва 

вчителів початкової школи, що забезпечить їх конкурентоздатність на 

вітчизнѐному й міжнародному ринках освітніх послуг. Сучасна освітнѐ 
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галузь інтегрую зміст підприюмницької та економічної освіти, формуячи 

підприюмницьку компетентність. Відтак, учителя, передусім, початкової 

школи важливо компетентно реалізовувати у своїй професійно-

педагогічній діѐльності економічні знаннѐ, уміннѐ, навички, цінності, 

досвід здійсненнѐ підприюмницької діѐльності. Ці вимоги засвідчуять 

актуальність і перспективність розробленнѐ проблеми підготовки педагога 

до формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми підприюмницької 

діѐльності та підприюмницької підготовки в українській освіті в останні роки 

ю предметом досліджень В. Андріанової, З. Гіптерс, Г. Назаренко, 

В. Майковської, О. Романовського, В. Шабанової та ін. Окремі питаннѐ 

професійної освіти та створеннѐ умов длѐ розвитку освітнього 

підприюмницького середовища досліджували вітчизнѐні й зарубіжні 

науковці, зокрема: І. Грищенко, В. Кремень, В. Луговий, С. Ніколаюнко, 

О. Романовський, М. Степко, Т. Оболенська, К. Корсак, В. Арутянов, А. Сміт, 

К. Бенсон, Б. Кларк, Г. Іцковіц, Ю. Рубін та ін. 

Проблемне поле дослідженнѐ ґрунтуютьсѐ на розвідках вітчизнѐних і 

зарубіжних науковців (І. Бех, І. Добренко, І. Зѐзян, Д. Закатнов, Є. Єгорова, 

Н. Кульбіда, Н. Литвинова, Ю. Пачковський, П. Перепелицѐ, Є. Помиткін, 

О. Сергююнкова, В. Семиченко, О. Скрипченко, В. Рибалка, С. Клімов, Б. Федо-

ришин, П. Друкер, П. Девідсон, А. Маршалл, М. Пітерс, А. Сміт, Й. Шумпетер 

та ін.), де висвітлено стратегії формуваннѐ готовності до підприюмництва. 

Відзначимо, у студіѐх зарубіжних учених (Майкл Сандлер, Маріѐ 

Ліана Лакатус, Джона Дж-Сек Кім, Мартін Ласкеус, Марк Річардсон, Річард 

Катералл) розкриваятьсѐ питаннѐ «індустрії освіти», розвитку різних форм 

підприюмницької ініціативи, аналізуютьсѐ значеннѐ підприюмництва в освіті. 

Особливий інтерес у межах заѐвленої проблеми викликаю дослідженнѐ 

професора Алена Гібба, ѐкий визначаю значущість підприюмництва вчителѐ 

у професійній діѐльності, що виѐвлѐютьсѐ в ініціативності, здатності 

приймати рішеннѐ, вмінні вести переговори, цілісному управлінні бізнесом 

/ проюктами / ситуаціѐми, стратегічному мисленні тощо. Вочевидь, 

«підприюмницький підхід в освіті вимагаю високого рівнѐ компетентності 

педагогів, наѐвність у них досвіду в галузі підприюмництва та здатність 

«викладати в підприюмницькому стилі». 

У ювропейській літературі підприюмництво в освіті вклячаю: під-

приюмницьку компетентність учителѐ, підприюмницький дух, підприюмниць-

кий підхід, підприюмницьку грамотність, показники ефективності 

підприюмництва тощо. 
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Аналіз наукової літератури даю підставу констатувати, що проблема 

формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ початкової 

школи ще не отримала належного теоретичного обґрунтуваннѐ та 

практичної апробації. 

Мета статті полѐгаю в розкритті окремих аспектів формуваннѐ 

професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ початкової школи ѐк 

наукової проблеми через дефінітивний аналіз наукових розвідок із 

проблем підприюмництва, проведеннѐ пілотного дослідженнѐ длѐ 

виѐвленнѐ ступенѐ розуміннѐ вчителѐми початкової школи проблеми 

формуваннѐ педагогічного підприюмництва. 

Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань, 

досѐгненнѐ мети було використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні: 

системно-аксіологічний, структурно-порівнѐльний, структурно-логічний, 

теоретичний аналіз педагогічної, фундаментально-філософської, 

управлінської літератури, нормативних документів, матеріали періодичних 

фахових і науково-метричних видань із теми дослідженнѐ; структурно-

логічний аналіз та систематизаціѐ – із метоя характеристики особливостей 

професійної підготовки педагогів нової формації; емпіричні: анкетуваннѐ й 

опитуваннѐ учасників освітнього процесу; зіставленнѐ різних поглѐдів на 

проблему; узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. У реаліѐх сьогоденнѐ постаю 

необхідність переосмисленнѐ соціальної та професійної місії сучасного 

вчителѐ початкової школи, адаптованого до сучасних соціокультурних 

умов, здатного до творчого пошуку, ѐкий маю ухвалявати нестандартні 

рішеннѐ в ситуаціѐх ринкової конкуренції, уникаячи стереотипізації та 

шаблонів і засвоявати нові професійні ролі й функції, реалізовувати освітні 

проюкти національного масштабу, бути конкурентоспроможним на 

ювропейському та світовому ринках освітніх послуг. 

Необхідність означених перетворень у професійному розвитку 

вчителів початкової школи регуляютьсѐ нормативно-правовоя базоя: 

Закон України «Про освіту», Постанова Кабінету Міністрів України від 

20 квітнѐ 2011 року № 462 «Про затвердженнѐ Державного стандарту 

початкової загальної освіти»,  Постанова від 21 лятого 2018 р. № 87, 

«Концепціѐ нової української школи», Професійний стандарт «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», Національна 

доктрина розвитку освіти, Державна національна програма «Освіта» 

(«Україна ХХІ століттѐ»), Національна стратегіѐ розвитку освіти в Україні до 

2021 року, галузева «Концепціѐ розвитку неперервної педагогічної освіти», 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934
https://www.msp.gov.ua/files/News/20180815/20180815.pdf
https://www.msp.gov.ua/files/News/20180815/20180815.pdf
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проюкт Концепції розвитку педагогічної освіти та в інших нормативні 

документи. Вивченнѐ законодавчо-нормативного підґрунтѐ увиразняю 

національну візія України до 2030 року: заохоченнѐ підприюмницької 

ініціативи кожного громадѐнина, створеннѐ «комфортного бізнес-клімату» 

та забезпеченнѐ свободи реалізації бізнес-ідей (УКРАЇНА 2030: Доктрина 

збалансованого розвитку, 2017) 

Нормативні документи оріюнтуять на підготовку педагогічного 

працівника нового типу, ѐкий маю достатній рівень загальної та фахової 

підготовки длѐ гідної праці в нових постійно зміняваних соціокультурних 

умовах професійної діѐльності. Із цього приводу в «Білій книзі освіти України» 

провідні вітчизнѐні науковці (І. Бурда, М. Євтух, І. Зѐзян, В. Кремень, 

В. Луговий, О. Лѐшенко, В. Мадзігон, С. Максименко, Н. Ничкало, О. Савченко, 

О. Сухомлинська та ін.) зауважили: «Сьогодні, на початку третього 

тисѐчоліттѐ, Україна впритул підійшла до трансформаційної межі, коли пульс 

змін відчуваютьсѐ ѐк ніколи. Відбуваютьсѐ зміна соціокультурних очікувань, 

мисленнѐ та способу буттѐ, що безпосередньо віддзеркаляютьсѐ в 

організації, функціонуванні й розвитку системи освіти (Кремень, 2009, с. 156). 

У таких умовах суспільні виклики й загрози ѐк глобальні, так і локальні, 

передусім, відображаятьсѐ в системі освіти, ѐка, втім, виѐвлѐютьсѐ найбільш 

стійкоя та стабільноя серед існуячих соціальних систем». 

Зауважимо, починаячи з 2016 року, внаслідок аналізу досвіду 

провідних країн світу, урѐд України запровадив радикальну реформу 

загальної середньої освіти, ѐка базуютьсѐ на переході до здобуттѐ так 

званих soft skills («м’ѐких» навичок), ѐкі, за дослідженнѐми Гарвардського 

та Стендфордського університетів, становлѐть 85 % у професійному 

зростанні лядини. Провідну роль у становленні особистості відіграю 

вчитель – лідер, ѐкий здатний розкрити творчий потенціал учнѐ, вмію 

організувати інтерактивне навчаннѐ, зацікавити, показати 

практичне застосуваннѐ отриманих знань, виробити й розвивати їхні 

вміннѐ й навички. «У зв’ѐзку з цим варто говорити про нову роль учителѐ – 

не ѐк юдиного наставника та джерела знань, а ѐк коуча, фасилітатора, 

тьятора, модератора в індивідуальній освітній траюкторії дитини» 

(Концепціѐ нової української школи, 2016). 

У 2016 році «Eurydice» − ювропейська інформаційна мережа в галузі 

освіти опублікувала звіт «Підприюмницька освіта в школах Європи» (англ. 

«Entrepreneurship Educationat Schoolin Europe»), в ѐкому зазначено, що 

освіта з підприюмництва полѐгаю у формуванні навичок і способів мисленнѐ 

з метоя перетворявати творчі ідеї на підприюмницьку діѐльність. При 
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цьому підприюмливість вклячаю творчість, інновації та ризикованість, а 

також можливість планувати й керувати проюктами таким чином, щоб 

досѐгати поставлених цілей, що корисно не тільки в особистому та 

суспільному житті, але й на робочому місці. 

Уперше проблему формуваннѐ готовності до підприюмництва на 

масштабному рівні було порушено Агентством міжнародного розвитку США 

(USAID) (MansfieldR.S.,Mc ClellandD.C, SpencerL.M., SantiagoJ.) у 1987 р. в 

межах крос-культурного дослідженнѐ. За результатами дослідженнѐ було 

сформовано перелік ѐкостей успішних підприюмців, а саме: ѐкості досѐгненнѐ 

(ініціативність, здатність виокремлявати в кожній ситуації, ѐвищі чи процесі 

потенційно важливі ресурси й ефективно їх використовувати, піклуваннѐ 

щодо досѐгненнѐ високої ѐкості виконуваної роботи, усвідомленнѐ 

зобов’ѐзань, передбачених змістом контракту, цілісна зоріюнтованість на 

ефективність); здатності щодо мисленнѐ та розв’ѐзаннѐ проблемних ситуацій 

(систематичне плануваннѐ окремих дій і діѐльності загалом длѐ вирішеннѐ 

одніюї чи кількох проблем); наполегливість, контроль і самоконтроль; 

оріюнтаціѐ на оточеннѐ (партнерів), що передбачаю усвідомленнѐ значеннѐ 

ділових контактів (Mansfield, 1987). 

Важливим елементом підприюмницької діѐльності сучасного вчителѐ 

ю спосіб і засоби досѐгненнѐ цілі. Під ними розуміять певні знаннѐ, вміннѐ, 

навички, а також особливі здібності, ѐкі розвиваятьсѐ на основі вроджених 

анатомо-фізіологічних задатків. Американські дослідники Р. Хізрич і М. 

Пітерс виділѐять 14 умінь і знань, ѐкі ю найбільш важливими длѐ 

підприюмницької діѐльності педагога, а саме: 

– ѐсне розуміннѐ підприюмництва;  

– відділеннѐ фактів від міфів;  

– уміннѐ давати виважені оцінки;  

– уміннѐ знаходити нестандартні рішеннѐ;  

– уміннѐ поводитись та ухвалявати рішеннѐ в умовах 

невизначеності; 

– уміннѐ вироблѐти нові ідеї;  

– уміннѐ оцінявати перспективність нових ідей;   

– знаннѐ, ѐкі ю необхідними длѐ створеннѐ нової справи;  

– уміннѐ оцінявати зовнішня ситуація;  

– уміннѐ оцінявати дії з точки зору етики й моралі;  

– уміннѐ укладати угоди, встановлявати контакти, вести переговори;  

– уміннѐ отримувати належне (Hizrich, 1990).  
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Сучасними дослідниками понѐттѐ підприюмливість, у широкому 

значенні, визначаютьсѐ ѐк практична кмітливість, здатність активно діѐти, 

ініціативність. У вузько економічному значенні – це здібності лядини до 

отриманнѐ прибутку з найменшими витратами. Вважаютьсѐ, що приблизно 

кожна 6–7 лядина, тобто близько 15 % ю підприюмливими. Таким чином, з 

одного боку далеко не кожен може бути підприюмцем, а з іншого – 

практично завжди й майже в будь-ѐкому суспільстві ю достатнѐ кількість 

підприюмливих лядей (Пронікова, 2016, с. 342). 

Результати дефінітивного аналізу наукових розвідок із проблем 

підприюмництва засвідчили ѐк спільні риси, так і розбіжності в підходах до 

розуміннѐ термінологічного апарату. Зазвичай підприюмництво трактуютьсѐ 

ѐк особливий вид діѐльності, ѐкий передбачаю отриманнѐ прибутку, а 

провідними його ознаками ю цілеспрѐмованість, систематичність, 

інноваційність, креативність, ризик тощо.  

У довідковій літературі підприюмництво визначаютьсѐ ѐк «окремий 

вид бізнесу, самостійна ініціативна діѐльність на власний ризик 

(виробництво продукції, виконаннѐ робіт, наданнѐ послуг і занѐттѐ 

торгівлея), що ґрунтуятьсѐ на вкладанні власних коштів, використанні 

існуячих та створенні нових можливостей з метоя одержаннѐ прибутку» 

(Завадський, 2016, с. 355).  

Ю. Пачковський акцентую на креативній ознаці підприюмництва та 

розумію його, ѐк «особливий творчий різновид економічної діѐльності й 

поведінки лядини, керованої у своїй діловій активності особистими 

вигодами з урахуваннѐм реальних інтересів і стратегічних цілей 

конструктивного розвитку та взаюмодії усіх сфер суспільного життѐ» 

(Пачковський, 2004, с. 36). 

У наукових працѐх Н. Комих і І. Лантух спостерігаятьсѐ однакові 

підходи до визначеннѐ ознак підприюмництва (цілеспрѐмованість, 

систематичність, відповідальність, інноваційність, отриманнѐ прибутку, 

ризикованість, невизначеність, самореалізаціѐ та творче 

самовдосконаленнѐ особистості тощо). Однак, Н. Комих зосереджуютьсѐ на 

соціокультурному вимірі й визначаю підприюмництво ѐк «ѐвище, ѐке 

іманентно присутню в суспільстві та передбачаю наѐвність соціально-

економічної активності індивіда» (Комих, 2006, с. 11), а І. Лантух 

конкретизую функціональні аспекти підприюмництва та вважаю, що це 

«цілеспрѐмована, систематична, відповідальна інноваційна діѐльність з 

управліннѐ капіталом» (Лантух, 2011, с 15). 
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В. Сліпенко стверджую, що підприюмливість найчастіше трактуютьсѐ ѐк 

ѐкість особистих можливостей та ідей, що проѐвлѐятьсѐ у здатності 

втілявати їх у цінність длѐ інших. Створена таким чином цінність може бути 

фінансовоя, культурноя або соціальноя, незалежно від типу чи контексту 

в будь-ѐкій сфері життюдіѐльності та в можливому вартісному ланцяжку, 

що означаю її створеннѐ у приватному, публічному та інших секторах, а 

також у будь-ѐкому поюднанні цих секторів. Підприюмливість ѐк 

компетентність стосуютьсѐ всіх сфер життюдіѐльності. Вона даю громадѐнам 

можливість піклуватисѐ про власний розвиток, робити активний внесок у 

розвиток суспільства, виходити на ринок праці ѐк найманий працівник або 

самозайнѐта особа, а також започатковувати власну справу чи виводити на 

вищий рівень підприюмство, ѐке може мати культурне, соціальне або 

комерційне спрѐмуваннѐ (Сліпенко, 2017, с. 197) 

Турецькі науковці М. Калкан та К. Кайгусуз, досліджуячи особливості 

психології підприюмництва, визначаять підприюмливість ѐк специфічну 

поведінку особистості, її ставленнѐ та реакції до процесів і ѐвищ у таких, що 

постійно зміняятьсѐ умовах, задлѐ створеннѐ нових / інноваційних підходів 

до вирішеннѐ існуячих проблемних питань. У науковому доробку турецьких 

дослідників (Kalkan, 2012) означено комплекс підприюмницьких ѐкостей 

особистості, що були виокремлені на основі узагальненнѐ попередніх 

досліджень і власних висновків. Відтак, серед 42 професійно-особистісних 

підприюмницьких ѐкостей першу п’ѐтірку займаять: упевненість у собі, 

поміркованість, активність та енергійність, майстерність і вміннѐ йти на ризик.   

Європейські науковці М. Бачігалупо, П. Кампиліс, І. П'яні та Г. Ван ден 

Бранде пропонуять розглѐдати «підприюмливість» ѐк компетентність, ѐка 

стосуютьсѐ всіх сфер життюдіѐльності (Bacigalupo, 2016, с. 39). На думку вчених, 

вона даю громадѐнам можливість користуватисѐ наѐвними ресурсами й 

ідеѐми, а також утілявати їх на користь суспільства через започаткуваннѐ 

власної справи чи вихід на ринок праці ѐк найманий працівник або 

самозайнѐта особа, ѐка спроможна вивести підприюмництво на вищий рівень 

та може мати культурну, соціальну або комерційну цінність.  

Конструктивноя нам видаютьсѐ позиціѐ А. Дѐдіна, згідно з ѐкоя 

виокремляятьсѐ такі основні підходи до трактуваннѐ термінологічного 

апарату підприюмницької діѐльності, а саме: прибутковий (підприюмницькоя 

вважаютьсѐ будь-ѐка діѐльність, результатом ѐкої ю прибуток), особистісний 

(підприюмець ю суб’юктивним особистісним фактором підприюмництва), 

мотиваційний (рушійними силами підприюмницької діѐльності ю мотиви, 

прагненнѐ, бажаннѐ, а не спеціальні здібності індивіда), функціональний 
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(підприюмницька діѐльність спрѐмована на отриманнѐ суспільної та особистої 

вигоди) (Дѐдін, 2017, с. 66).  

Ґрунтуячись на результатах зарубіжних і вітчизнѐних учених, вважаюмо, 

що становлення педагога ѐк підприюмливого успішного професіонала 

сприѐтиме розвиток системи індивідуально-особистісних ѐкостей, ѐкі умовно 

можна об’юднати в такі групи: «успіхи й досѐгненнѐ» (ініціативність; здатність 

раціонально використовувати всі наѐвні ресурси й потенційні можливості в 

досѐгненні свідомо поставленої мети, долаячи при цьому зовнішні та 

внутрішні перешкоди; володіннѐ достовірноя актуальноя інформаціюя, 

своючасне її застосуваннѐ; пошукова активність і наполегливість; прагненнѐ до 

успіхів; усвідомленнѐ відповідальності за свої дії загалом і зокрема щодо 

підвищеннѐ ефективності діѐльності); «лідерство» (упевненість у собі; 

здатність переконувати співрозмовників, партнерів; здатність працявати в 

команді й бути лідером; директивність і постійне підвищеннѐ власного рівнѐ 

освіченості); «підприюмницьке мисленнѐ» (цілеспрѐмованість і плануваннѐ; 

генеруваннѐ й оціняваннѐ ідей; результативність дій у розв’ѐзанні 

проблемних ситуацій); «взаюмодіѐ та відносини» (надійність і чесність; 

комунікативність і визнаннѐ важливості ділових відносин; прагненнѐ постійно 

розширявати сферу спільної діѐльності з метоя ефективного виконаннѐ 

поставлених завдань; імідж); «економічна грамотність» (наѐвність знань і 

вмінь у питаннѐх здійсненнѐ підприюмницької діѐльності, прагненнѐ до 

самовдосконаленнѐ, оріюнтаціѐ у професійній сфері); «індивідуально-

особистісний потенціал» (працездатність, що конкретизуютьсѐ потенційними 

здібностѐми індивіда виконувати певну діѐльність на заданому рівні 

ефективності впродовж певного часу; саморегулѐціѐ, що деталізуютьсѐ 

сукупністя взаюмопов’ѐзаних усвідомлених індивідом дій щодо досѐгненнѐ 

необхідного психічного стану, управліннѐ своюя психікоя; працьовитість, ѐка 

виражаютьсѐ через ділову активність; досвідченість; самоорганізаціѐ; 

усвідомленнѐ власних здібностей, сильних і слабких сторін; креативність і 

нестандартне мисленнѐ; послідовність ѐк здатність систематизувати трудову 

діѐльність задлѐ досѐгненнѐ максимально можливого корисного ефекту з 

урахуваннѐм конкретних умов ціюї діѐльності). 

Згідно з ресурсом Освітньої фундації Джорджа Лукаса Edutopia, 

вчителі-підприюмці – це професіонали та професіоналки, ѐкі викладаять у 

школах, але також маять час, сили й бажаннѐ длѐ реалізації власних 

підприюмницьких ідей. Хтось із них створяю онлайн-курси або позашкільні 

програми та майстер-класи, хтось фокусуютьсѐ на громадській або бізнес-

діѐльності, використовуячи ґрантові можливості, інші розроблѐять нові 

https://www.edutopia.org/blog/era-of-teacherpreneur-heather-wolpert-gawron
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освітні технологічні рішеннѐ, зміняять стандарти або працяять із 

батьківством. Талановиті педагоги, незадоволені застарілими книгами й 

іншими освітніми продуктами, демонструять надзвичайне бажаннѐ та 

здатність розвивати свій «соціально-професійний бізнес» – і змінявати не 

тільки освітні технології, але й будь-ѐкий інший аспект життюдіѐльності. 

Дослідники наголошуять, що ѐк і успішні підприюмці, так і успішні педагоги 

працяять не тільки задлѐ фінансової стабільності, але й длѐ того, щоб 

вирішувати конкретні проблеми та впливати на те, куди та ѐк рухаютьсѐ світ. 

За інформаціюя TeachThought, середньостатистичний/-а учитель/-ка приймаю 

1 500 освітніх рішень за один шкільний день. Тож мультизадачність і вміннѐ 

розставлѐти пріоритети ю обов’ѐзковими характеристиками ѐк успішного 

бізнесмена, так і успішного педагога. Шкільні педагоги ю 

природними фандрейзерами. Вони вчатьсѐ залучати до своїх ініціатив 

батьківство, керівництво, місцеву владу й бізнес. Ніколи не боѐтьсѐ зробити 

запит і виголосити натхненну промову на підтримку свого проюкту. 

Длѐ виѐвленнѐ ступенѐ розуміннѐ аспектів формуваннѐ 

педагогічного підприюмництва було проведено пілотне дослідженнѐ через 

анкетуваннѐ вчителів початкових класів – слухачів Волинського інституту 

післѐдипломної освіти (вибірка склала 200 вчителів у віці 30–60 років). 

На основі аналізу результатів анкетуваннѐ з’ѐсувалосѐ, що педагоги 

визначаять підприюмцѐ в цілому ѐк «яридичну особу, ѐка маю своя 

справу, що приносить прибуток» або ѐк «лядину, ѐка веде приватний 

бізнес і працяю на себе». Але серед визначень підприюмцѐ ю підходи, ѐкі 

відображаять його зв’ѐзок із загальнодержавними інтересами й 

цивільними ціннісними оріюнтирами: «це лядина з активноя життювоя 

позиціюя, ѐка займаютьсѐ отриманнѐм прибутку за допомогоя тіюї чи іншої 

сфери діѐльності, пропонуячи послуги, затребувані суспільством»; «це 

лядина, ѐка надаю послуги в будь-ѐких сферах суспільної діѐльності, але ці 

послуги надаятьсѐ в приватному порѐдку, у міру затребуваності їх 

суспільством і на комерційній основі». 

На питаннѐ «Чи можливо підприюмництво у сфері освіти» 60 % 

респондентів відповіли позитивно («можливо», «все може бути», «мая 

таку мету»,«Так, бачу, але не найближчим часом»), 25 % – негативно 

(багато з них це поѐснили складністя формуваннѐ початкового капіталу) і 

15 % не змогли відповісти. Лише 45 % учителів бачать себе підприюмцем на 

будь-ѐкому етапі свого життѐ, 30 % – не бачать такої перспективи, решта 

вагалисѐ відповісти на поставлене запитаннѐ. Цікаво, що 20 % педагогів 

уважаять, що підприюмництво й освіта не сумісні.  

https://www.teachthought.com/pedagogy/teacher-makes-1500-decisions-a-day/
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Серед форм підприюмництва у сфері освіти респонденти вказали такі: 

репетиторство (100 %), приватний освітній центр, психологічна 

консультаціѐ, додаткова освіта, консультуваннѐ, логопедіѐ (20 %), приватні 

уроки (35 %); приватний центр дитѐчої творчості (15 %), приватні школи 

(10 %); приватні корекційні установи (5 %). 

Відповідаячи на питаннѐ про те, ѐкі складнощі та проблеми можуть 

виникнути під час організації своюї справи у сфері освіти, педагоги 

зазначили такі: нерентабельність (10 %), справа не буде себе 

виправдовувати (18 %), складність отриманнѐ ліцензії на приватну 

практику (36 %), незатребуваність (24 %), мінімальний попит, тому що «в 

нашій країні освіта безкоштовна» (20 %), висока вартість оренди 

приміщеннѐ (45 %), високі податки (50 %). 

На питаннѐ про те, ѐкі знаннѐ необхідні починаячим підприюмцѐм», 

68 % учителів вказали на знаннѐ у сфері економіки, права, в т.ч. й обов’ѐзки 

підприюмцѐ; 47 % відзначили необхідність вивченнѐ короткого курсу з 

підприюмництва, в т.ч. і знаннѐ законодавства в цій сфері; 35 % цікавлѐтьсѐ 

основами бізнесу й маркетингу; 25 % хотіли б отримати знаннѐ фінансових 

основ підприюмництва («де взѐти початковий капітал»).  

Визначаячи найважливіші особистісні ѐкості підприюмцѐ у сфері освіти, 

88 % педагогів вказали комунікабельність, компетентність, лідерство; 67 % –

цілеспрѐмованість, упевненість, відповідальність; 58 % стверджуять, що 

такоя ѐкістя ю розважливість; 45 % – дисциплінованість; 42 % думаять, що 

підприюмця необхідно бути мобільним; 28 % вказали працелябність і 

безкорисливість. Цікаво, що ніхто не вказав підприюмницьку підготовку. 

Оціняячи себе ѐк підприюмцѐ, 35 % опитаних уважаять, що в них ю 

необхідний длѐ підприюмцѐ набір ѐкостей («ѐ міг би вести підприюмницьку 

діѐльність»); 30 % вказали, що володіять необхідноя длѐ такої діѐльності 

працьовитістя; 47 % відповіли, що їм не вистачаю лідерських ѐкостей.   

Серед знань, ѐкі вчителі хотіли б отримати, щоб зайнѐтисѐ бізнесом у 

сфері освіти, відповіді розподілилисѐ таким чином: закони, регуляять 

підприюмницьку діѐльність (68 %), розширений курс підприюмництва (35 %); 

складаннѐ бізнес-плану (32 %). Серед опитаних 18 % вказали, що такі знаннѐ 

не потрібні, тому що вони не плануять займатисѐ підприюмництвом. 

Результати анкетуваннѐ дозволѐять зробити такі висновки: 1) значна 

частина опитаних педагогів передбачаю, що їх професійна діѐльність може 

бути пов’ѐзана з підприюмництвом, 2) длѐ того, щоб стати успішним 

підприюмцем необхідні відповідні знаннѐ. 
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Значущість формуваннѐ підприюмницьких ѐкостей сучасного вчителѐ 

початкових класів підкресляютьсѐ тим, що в Україні, за останні роки, 

з’ѐвиласѐ велика кількість спеціалізованих гімназій і шкіл, зокрема 

приватної форми власності, ѐкі спрѐмовані на активне й неперервне 

впровадженнѐ новітніх педагогічних технологій, пошук нових підходів до 

ѐкісної підготовки молодого поколіннѐ до подальшого навчаннѐ, адаптації 

в суспільстві, пошуку власного «Я» тощо.  

Тому цілком правомірно стверджувати, що сучасна початкова освіта 

потребую вчителѐ, здатного до творчого пошуку, креативних шлѐхів у 

професійній діѐльності, ѐкий працяю в новому форматі та ю 

конкурентоспроможним. Такий учитель початкових класів, ю не пасивним 

транслѐтором готових педагогічних чи методичних рецептів, а 

харизматичним творчим лідером, фундатором освітніх ініціатив та інновацій, 

ѐскравоя індивідуальністя, ѐкий реалізовую у взаюмодії з учасниками 

освітнього процесу власний гуманістичний світоглѐд і світорозуміннѐ. А 

відтак, він маю бути спрѐмованим на постійне підвищеннѐ свого фахового й 

особистісного рівнѐ, готовим до педагогічних експериментів та наукових 

пошуків, позаѐк будь-ѐка діѐльність безглузда, ѐкщо в її результаті не 

створяютьсѐ ѐкийсь продукт, чи нема нових досѐгнень.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

проведене теоретико-емпіричне дослідженнѐ, що  спираютьсѐ на результати 

аналізу застосуваннѐ категорії «підприюмливість» у фаховій літературі, 

дозволѐю розглѐдати дану дефініція ѐк систему педагогічних дій, 

спрѐмованих на розвиток педагогічної системи, мета ѐкої полѐгала б у 

формуванні сукупності елементів професійно-педагогічного підприюмництва, 

ѐке ю системноя багатофакторноя поліфункціональноя індивідуальноя 

ѐкістя педагога з характерним комплексом підприюмницьких знань, умінь, 

навичок, здібностей до виконаннѐ професійних завдань, визначеннѐ 

траюкторії власного професійного зростаннѐ, реалізації власних 

підприюмницьких ідей, надаячи приклади імплементації підприюмницької 

компетентності в реальному житті, змінявати не тільки освітні технології, але 

й формувати власну конкурентоспроможність. Це забезпечуютьсѐ певними 

підприюмницькими ѐкостѐми, модернізаціюя власної діѐльності, оріюнтованої 

на успіх і розвиток підприюмницької ініціативи. Результатом науково-

теоретичних пошуків автора у площині формуваннѐ професійно-

педагогічного підприюмництва вчителів початкових класів стало проведеннѐ 

анкетуваннѐ вчителів початкової школи, ѐке підтвердило актуальність і 

взаюмозв’ѐзок професійного розвитку педагогів із підприюмництвом. 
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Подальші наукові розвідки автора будуть пов’ѐзані з напрацяваннѐм шлѐхів 

реалізації моделі формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва 

вчителѐ початкової школи, що дозволить спостерігати динаміку цього 

процесу й деталізувати предмет дослідженнѐ.  
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РЕЗЮМЕ 
Кинах Неля. Формирование профессионально-педагогического 

предпринимательства учителей начальной школы как научнаѐ проблема. 
В статье рассмотрены некоторые аспекты формированиѐ профессионально-

педагогического предпринимательства учителѐ начальной школы как научной 
проблемы. Осуществлен дефинитивный анализ научных исследований по проблемам 
предпринимательства, позволѐет рассматривать понѐтие «предприимчивость» 
как систему педагогических действий, направленных на развитие педагогической 
системы, цель которой заклячалась бы в формировании совокупности элементов 
профессионально-педагогического предпринимательства, которое ѐвлѐетсѐ 
системным многофакторным полифункциональным индивидуальным качеством 
педагога с характерным комплексом предпринимательских знаний, умений, навыков, 
способностей к выполнения профессиональных задач, определениѐ траектории 
собственного профессионального роста, реализации собственных 
предпринимательских идей, модернизацией собственной деѐтельности, 
ориентированной на успех и развитие предпринимательской инициативы. 
Результатом научно-теоретических поисков автора в плоскости формированиѐ 
профессионально-педагогического предпринимательства учителей начальных 
классов стало проведение пилотного исследованиѐ (анкетированиѐ), которое 
подтвердило актуальность и взаимосвѐзь профессионального развитиѐ педагогов с 
предпринимательством. Дальнейшие научные исследованиѐ автора свѐзаны с 
наработкой путей реализации модели формированиѐ профессионально-
педагогического предпринимательства учителѐ начальной школы, что позволит 
наблядать динамику этого процесса и детализировать предмет исследованиѐ. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательскаѐ подготовка, 
предпринимательскаѐ деѐтельность, предприимчивость, формированиѐ 
профессионально-педагогического предпринимательства. 

SUMMARY 
Kinakh Nelia. Formation of professional and pedagogical entrepreneurship of 

primary school teachers as a scientific problem.  
The article considers some aspects of the formation of professional and pedagogical 

entrepreneurship of primary school teachers as a scientific problem. It is established that 
entrepreneurship as a pedagogical phenomenon, as well as the essence of the concepts of 

http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/E-Book-Doctrine-2030.pdf
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“entrepreneurship” and “entrepreneurial activity” are the subject of scientific research of 
many domestic and foreign scientists, but the problem of professional pedagogical 
entrepreneurship of primary school teachers remains insufficiently studied. The purpose of 
the article is to reveal some aspects of the formation of professional and pedagogical 
entrepreneurship of primary school teachers as a scientific problem through a definitive 
analysis of scientific research on entrepreneurship, a pilot study to identify the degree of 
understanding of primary school teachers of pedagogical entrepreneurship. A definitive 
analysis of scientific research on the problems of entrepreneurship, which allows us to 
consider the concept of “entrepreneurship” as a system of pedagogical actions aimed at 
developing a pedagogical system, the purpose of which would be to form a set of elements of 
professional and pedagogical entrepreneurship, a set of entrepreneurial knowledge, skills, 
abilities, ability to perform professional tasks, determining the trajectory of one’s own 
professional growth, implementation of one’s own business ideas, modernization of one’s 
own activities, focused on success and development of entrepreneurial initiative. To solve the 
tasks, achieve the goal, the following research methods were used: theoretical: systems-
axiological, structural-comparative, structural-logical, theoretical analysis of pedagogical, 
fundamental-philosophical, management literature, normative documents, materials of 
periodicals and scientific-metric publications on research topics; structural-logical analysis 
and systematization – in order to characterize the features of professional training of 
teachers of the new formation; empirical: questionnaires and surveys of participants in the 
educational process; comparison of different views on the problem; generalization. The result 
of scientific and theoretical research of the author in the field of formation of professional 
and pedagogical entrepreneurship of primary school teachers was a pilot study 
(questionnaire), which confirmed the relevance and relationship of professional development 
of teachers with entrepreneurship. Further scientific research of the author is connected with 
the development of ways to implement the model of formation of professional and 
pedagogical entrepreneurship of primary school teachers, which will allow to observe the 
dynamics of this process and detail the subject of research. 

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial training, entrepreneurial activity, 
entrepreneurship, formation of professional and pedagogical entrepreneurship. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 

У статті  розкрито сутність понѐть «мотив», «мотиваціѐ», «інтерес», 
«потреба», «стимул», «мовленнѐ», «професійні мовленнюві компетентності». 
Визначено професійну мовленнюву компетентність майбутнього фахівцѐ із 
соціальної роботи, ѐк його здатність ѐкісно та ефективно використовувати мовні 
норми длѐ досѐгненнѐ визначених, відповідно до конкретних професійно-мовленнювих 
ситуацій цілей і завдань. Окреслено основні шлѐхи підвищеннѐ мотивації  майбутніх 
бакалаврів соціальної роботи у формуванні професійної мовленнювої 
компетентності. З’ѐсовано подальші наукові розвідки, що стосуватимутьсѐ 
вдосконалення педагогічної моделі формуваннѐ професійної мовленнювої 
компетентності студентів у технічному закладі вищої освіти  
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професійні мовленнюві компетентності, майбутні бакалаври соціальної роботи, 
фахівці із соціальної роботи. 

 

Постановка проблеми. Пріоритетним завданнѐм державної політики 

України у сфері вищої освіти ю створеннѐ в закладах вищої освіти (далі – 

ЗВО) необхідних діювих та ефективних умов длѐ індивідуального розвитку 

майбутніх фахівців, підвищеннѐ їх інтересу до навчаннѐ, виробленнѐ 

позитивної мотивації до професійної діѐльності й самовдосконаленнѐ. 

Оскільки ринок праці у країні непередбачуваний, динамічний, 

надзвичайно конкурентний у всіх аспектах, то вимоги до компетентностей 

фахівців посиляятьсѐ, стаять більш жорсткими. 

Суспільству потрібен фахівець, ѐкий володію не тільки предметними 

знаннѐми, але й, насамперед, ю професіоналом, ѐкий може ставити й 

вирішувати нестандартні завданнѐ, що часто виникаять у його професійній 

діѐльності, самостійно ухвалявати відповідальні рішеннѐ, організовувати їх 

реалізація, а також, за необхідності, постійно працявати над власним 

особистісним розвитком, зокрема й удосконалявати власне професійне 

мовленнѐ. Такі ѐкісно нові вимоги до рівнѐ освіти й сучасного фахівцѐ 

зумовлені також тим, що професійна діѐльність вимагаю від нього 

мобільності, самостійності, суб’юктивної готовності до неперервної само-

освіти, особистісного та професійного самовизначеннѐ й самовдосконаленнѐ, 

формуваннѐ високого рівнѐ фахової комунікації. Відповідно, існую потреба в 

об’юктивній переоцінці старих і впровадженні новітніх психолого-

педагогічних, інформаційно-комунікативних та інших технологій, вивченні 

досвіду впровадженнѐ інноваційних методик формуваннѐ професійної 

мовленнювої компетентності (далі – ПМК) студентів провідними ЗВО, 

розробленнѐ ефективних шлѐхів підвищеннѐ мотивації здобувачів вищої 

освіти, зокрема майбутніх фахівців із соціальної роботи (далі – ФСР). 

ФСР – це особа, ѐка відповідно до вимог стандартів вищої освіти 

повинна володіти сукупністя особистісних ѐкостей і професійних 

компетентностей длѐ виконаннѐ специфічного виду суспільної діѐльності. 

Він обов’ѐзково маю володіти високим рівнем сформованості ПМК, що 

охопляватимуть знаннѐ мовних норм, знаннѐ з наук, ѐкі досліджуять 

мовленнюві й поведінкові закономірності, а також сформовані вміннѐ й 

навички використовувати набуті знаннѐ у професійній комунікації. 

ПМК ФСР – це його здатність ѐкісно й ефективно використовувати 

мовні норми длѐ досѐгненнѐ визначених, відповідно до конкретних 

професійно-мовленнювих ситуацій цілей і завдань. 
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На жаль, сучасна ситуаціѐ з мотиваціюя майбутніх ФСР до освітньої 

діѐльності в ЗВО ю часто незадовільноя. Причинами цього ю: по-перше, 

успішне навчаннѐ слабо кореляю з подальшими життювими досѐгненнѐми; 

по-друге, зменшеннѐ поваги в суспільстві до лядей гуманітарної сфери на 

відміну довід лядей із бізнесу; по-третю, низький рівень оплати праці ФСР; 

по-четверте, особистісна незрілість частини студентів, у ѐких немаю 

внутрішньої мотивації до навчаннѐ й науково-дослідної роботи тощо.  

Таким чином, комплексність завдань і змісту освітнього процесу у 

ЗВО, ѐкі сприѐять підготовці майбутніх ФСР, зумовляю доцільність його 

організації з визначеннѐм основних шлѐхів підвищеннѐ мотивації 

майбутніх бакалаврів соціальної роботи в питанні формуваннѐ в них 

високого рівнѐ ПМК. 

Аналіз актуальних досліджень. Мотиваційний аспект освітньої 

діѐльності студентів досліджували науковці М. Алекююв, В. Асеев, Л. Божович, 

С. Заняк, Є. Ільїн, Д. Ельконін, О. Леонтьюв, С. Рубінштейн та ін. В експери-

ментальних дослідженнѐх Ю. Орлова, О. Скрипченка схарактеризовано 

взаюмозв’ѐзок між мотиваціюя та освітньоя діѐльністя. В наукових доробках 

Р. Гарднера, В. Коваленко, П. Якобсона, розкрито комунікативну діѐльність ѐк 

мотиваційно детерміновану. Вчені В. Гумбольдт, І. Зимнѐ, О. Леонтьюв 

досліджували аспекти мовленнювої діѐльності та спілкуваннѐ. 

Ретроспективний аналіз наукових праць переконую, що 

проблематику формуваннѐ основних підходів та шлѐхів до формуваннѐ 

ПМК майбутніх фахівців різних спеціальностей розглѐнуто у працѐх таких 

вітчизнѐних дослідників, ѐк: К. Балабанова, А. Бех, Н. Бідяк, Г. Богін, 

А. Богуш, В. Борисенко, Л. Гриценко, В. Загвѐзінський, І. Козловська, 

М. Кравець, В. Краювський, К. Крутій, А. Леонтьюв, М. Орап, О. Семеног, 

Н. Скибун, Л. Сушенцевата ін. У дисертаційних працѐх Л. Барановської, 

О. Бугайчук, А. Варданѐн, Л. Васецької, Т. Вигранка Л. Головатої, 

О. Гриджук, Н. Костриці, Л. Лучкіної, Т. Окуневич, та ін. розкрито основні 

проблемні питаннѐ формуваннѐ ПМК здобувачів вищої освіти та 

запропоновано відповідні шлѐхи, освітні моделі, методики та технології 

розвитку комунікативної спроможності студентів.  

Н. Бабич, О. Білѐюва, Л. Головата, Н. Голуб, Л. Лучкіна, Л. Мацько, 

Л. Мамчур, В. Момот, Л. Паламар, Л. Романова, Л. Струганець, Н. Тоцька та 

ін. пропонуять педагогічні технології формуваннѐ культури професійного 

мовленнѐ студентів. 

Мета статті полѐгаю у визначенні основних шлѐхів підвищеннѐ 

мотивації майбутніх бакалаврів соціальної роботи у формуванні ПМК. 
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Методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури з метоя 

конкретизації та узагальненнѐ теоретичних і методичних засад дослідженнѐ; 

емпіричні: аналіз педагогічного досвіду, педагогічне спостереженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Одніюя з найскладніших проблем 

сучасної системи вищої освіти ю проблема підвищеннѐ мотивації студентів 

до навчаннѐ та науково-дослідної роботи. 

Загальновідомо, що будь-ѐка діѐльність лядини може бути успішноя 

лише в тому випадку, коли вона так чи інакше зацікавлена в результатах 

своюї праці, коли в неї ю розуміннѐ необхідності виконаннѐ певної роботи, 

коли існуять об’юктивні стимули, що спонукаять фахівцѐ до дії.  

У наш час надзвичайно актуальним ю створеннѐ у ЗВО такої 

мотиваційної системи впливів на студентське середовище, ѐка 

оптимізувала б зміст організації й управліннѐ процесом формуваннѐ ПМК 

здобувачів вищої освіти.  

На формуваннѐ освітньої мотивації студента ЗВО впливаю значна 

кількість факторів, ѐкі можна систематизувати у дві групи: соціально-

психологічні та психологічні фактори. До соціально-психологічних 

належать фактори макросередовища (загальнодержавні, етнічні, релігійні 

тощо) та фактори мікросередовища (сім’ї, ЗВО, суспільних організацій, 

неформальних об’юднань тощо). Зокрема, загальнодержавні фактори 

містѐть економічні, політичні, культурні умови життѐ в державі, вплив 

засобів масової інформації. Фактори мікросередовища містѐть культурні, 

освітні, ідейні особливості, у ѐких формуютьсѐ конкретна особистість. Серед 

психологічних факторів виділѐять об’юктивні й суб’юктивні. До об’юктивних 

факторів належать вікові особливості, риси характеру, схильності, інтереси 

особистості, рівень загальноосвітньої та професійної підготовки, а до 

суб’юктивних – потреба в самоствердженні, потенціал особистості, 

здатність до самоаналізу й саморозвитку. 

Саме тому освітній процес повинен будуватисѐ «з урахуваннѐм 

індивідуально-психологічних характеристик студента, вихованнѐ його 

світоглѐдних і громадѐнських ѐкостей та системи морально-етичних 

цінностей» (Гриджук, 2017, с. 74). 

Длѐ досѐгненнѐ мети нашої статті необхідно розглѐнути основні 

понѐттѐ дослідженнѐ, а саме: «мотив», «стимул», «мотиваціѐ», «потреба», 

«інтерес». 

За твердженнѐм А. Маслоу, мотив – прагненнѐ лядини реалізувати 

себе в тому, до чого вона відчуваю себе потенційно здатноя (Maslow, 1970, 

с. 16); сукупність спонук до діѐльності, пов’ѐзана із задоволеннѐм потреб 
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суб’юкта. Мотивами можуть бути ідеали, інтереси, переконаннѐ, соціальні 

установки, цінності й потреби особистості. На думку Л. Божович, мотивом 

називаять усвідомлену причину, ѐка визначаю спрѐмованість дій і вчинків 

лядини. У своїй концепції О. Леонтьюв розглѐдаю мотиви ѐк упредметнені 

потреби (Божович, 1992). 

Н. Бордовська та А. Реан ѐк робоче визначеннѐ понѐттѐ «мотив» 

пропонуять таке: «Мотив – це внутрішнѐ спонука особистості до того або 

іншого виѐву активності (діѐльність, спілкуваннѐ, поведінка), пов’ѐзана із 

задоволеннѐм певної потреби. Як мотиви можуть поставати ідеали, 

інтереси, переконаннѐ, соціальні установки, цінності. …За всіма 

переліченими причинами все одно стоѐть потреби особистості в усьому їх 

різноманітті (від базових, життювих, біологічних до вищих соціальних)» 

(Бордовскаѐ, Реан, 2000, с. 184).  

У педагогічному словнику С. Гончаренка зазначено, що мотив – це 

спонукальна причина дій і вчинків лядини, тоді ѐк мотиваціѐ – система 

мотивів, або стимулів, ѐка спонукаю лядину до конкретних форм діѐльності 

або поведінки (Гончаренко, 1997, c. 209).  

А. Столѐренко визначаю мотиви ѐк усвідомлявані особистістя 

спонукальні сили конкретного вибору, рішень і дій. Якщо мета – те, до чого 

прагне лядина, то мотив – заради чого, длѐ чого це їй потрібно (Столѐренко, 

2018, с. 121). Як підкресляю Л. Столѐренко, «мотив – це збудженнѐ до 

діѐльності, пов’ѐзане з задоволеннѐм потреби суб’юкта,  «під мотивом також 

найчастіше розуміять причину, ѐка лежить в основі вибору дій і вчинків, 

сукупності зовнішніх і внутрішніх умов (Столѐренко 1987, c. 209). 

Щодо понѐттѐ «стимул», то його семантика загалом аналогічна до 

значеннѐ понѐттѐ «мотив», однак маю певні відмінності. «Стимул» походить 

від давньогрецького «стимулос» та означаю довгу загострену палиця, ѐкоя 

поганѐли биків і мулів. У перекладі «стимул» означаю «підштовхувати, 

поганѐти» (Подласый, 2004, с. 395). Як рушійна сила, ѐка мотивую лядину до 

діѐльності,стимул ю зовнішнім спонуканнѐм до активної діѐльності. 

Усѐ сукупність мотивів поведінки й діѐльності загалом становить основу 

мотивації особистості. І. Зимнѐ розглѐдаю мотивація ѐк багаторівневу форму 

регулѐції життюдіѐльності лядини (Зимнѐ, 2000, c. 100). І. Підласий даю таке 

визначеннѐ мотивації – це загальна назва длѐ процесів, методів, засобів 

спонуканнѐ учнів до продуктивної пізнавальної діѐльності, активного 

освоюннѐ змісту освіти (Подласый, 1999, c. 182). Науковець зазначаю, що 

мотиваціѐ, ѐк динамічний процес, маю базуватисѐ на мотивах, ѐкі 

спонукатимуть до певних дій та вчинків, адже саме від них залежить, ѐким 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

211 

буде подальше рішеннѐ. Л. Дзябко та Л.  Гриценяк визначаять мотивація ѐк 

процес спонуканнѐ до діѐльності та спілкуваннѐ задлѐ досѐгненнѐ певних 

цілей. Дослідниці виділѐять два спонукальні аспекти мотивуваннѐ: мету й 

потребу. Потреба лядини виѐвлѐютьсѐ з її  внутрішнього боку, тоді ѐк мету 

складаять зовнішні чинники мотивації, зокрема інтереси, цілі, устремліннѐ, 

цінності, ідеали тощо (Дзябко,  Гриценяк, 2009, c. 35–37). 

Існую багато класифікацій навчальної мотивації. Одніюя з 

найпоширеніших ю класифікаціѐ мотивів за видами, запропонована 

В. Апельтом, ѐкий поділив мотиви навчаннѐ на такі види: соціальні 

(обов’ѐзок і відповідальність, розуміннѐ соціального значеннѐ й ролі 

навчаннѐ, прагненнѐ зайнѐти певну позиція по відношення до тих, хто 

його оточую та дістати їх схваленнѐ; пізнавальні (оріюнтаціѐ на оволодіннѐ 

новими знаннѐми, закономірностѐми, оріюнтаціѐ на засвоюннѐ способів 

отриманнѐ знань; комунікативні (спілкуваннѐ з однолітками, дорослими); 

мотиви саморегулѐції (оріюнтаціѐ на одержаннѐ додаткових знань і потім 

на побудову спеціальної програми) (Ананьев, 2001). 

Л. Фрідман подаю класифікація за відношеннѐм до діѐльності 

мотивів: зовнішні (не пов’ѐзані із самоя діѐльністя): суспільні; особистісні;  

внутрішні (безпосередньо пов’ѐзані з діѐльністя): процесуальні; 

результативні; мотиви саморозвитку (Фрідман, 1985, c. 75–76).  

У своя чергу інші науковці (Бибрих, 1987, Божович, 1992; Гриджук, 

2017) відокремляять такі групи мотивів: соціальні (прагненнѐ особистості 

через учіннѐ утвердити свій соціальний статус у суспільстві й у конкретному 

соціальному колективі (сім’ї, освітньому закладі, виробничому підрозділі 

тощо); спонукальні, ѐкі пов’ѐзані з впливом на свідомість тих, хто 

навчаютьсѐ, певних чинників – вимог батьків, порад, прикладів викладачів, 

членів первинного колективу; пізнавальні, що виѐвлѐятьсѐ у пробудженнѐ 

пізнавальних інтересів і реалізуятьсѐ через отриманнѐ задоволеннѐ від 

самого процесу пізнаннѐ та його результатів; професійно-ціннісні, ѐкі 

відображаять прагненнѐ студентів отримати ґрунтовну професійну 

підготовку длѐ ефективної діѐльності в різних сферах життѐ; меркантильні 

(зумовлені безпосередньо матеріальноя вигодоя особистості). 

У педагогіці вироблено й інші підходи до класифікації мотивів 

навчаннѐ. Та це не зміняю сутності значеннѐ цього чинника в пізнавальній 

діѐльності лядини. Педагоги (батьки, учителі, викладачі ЗВО) маять 

цілеспрѐмовано працявати над формуваннѐм діювих мотивів навчаннѐ. 

У процесі розвитку особистості відбуваютьсѐ перетвореннѐ одних 

мотивів на інші або стримуваннѐ одних іншими; виникаять протиріччѐ між 
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різними мотивами, зміняютьсѐ співвідношеннѐ домінуячих і 

підпорѐдкованих мотивів. 

«Мовленнѐ (ширше спілкуваннѐ) ю одніюя з умов розвитку 

особистості, оскільки за його допомогоя відбуваютьсѐ процес пізнаннѐ 

навколишньої дійсності, обміну інформаціюя, навчаннѐ, соціалізації 

лядини. Мовленнѐ забезпечую її міжособистісні зв’ѐзки, регуляю рольові, 

статусні, ділові стосунки (тобто соціальну сутність), даю змогу виѐвлѐтисѐ 

різним емоційним станам» (Гриджук, 2017, с. 81). 

У навчанні української мови ѐк засобу професійного мовленнѐ 

студент укладаю особистісний зміст, що породжую в нього неоднакове 

ставленнѐ й різну мотивація до об’юкта, ѐкий ю метоя пізнаннѐ. І. Зимнѐ 

вважаю, що саме мотив «визначаю формуваннѐ основної схеми 

висловляваннѐ, запускаю в роботу операції з вибору лексичної одиниці та 

операції з поюднаннѐ лексичної одиниці, актуалізую форму лексичної 

одиниці» (Зимнѐѐ, 2000, с. 63). Тому під час занѐть увагу студентів 

необхідно сконцентрувати навколо термінів, правильного вживаннѐ їх, 

тобто формуваннѐ термінологічного лексикону майбутньої професії, що ю 

рушійноя основоя длѐ формуваннѐ професійного мисленнѐ й мовленнѐ, 

розвитку стимулу до навчаннѐ.  

У вирішенні проблеми мотивації у процесі навчаннѐ української мови 

викладачеві необхідно враховувати два аспекти: створеннѐ мотивів длѐ 

учіннѐ, тобто створеннѐ у студентів потреб, інтересів, стимулів, що забез-

печуять активність їхньої пізнавальної діѐльності, та безпосередній вплив 

мотивів на деѐкі механізми породженнѐ мовленнѐ українськоя мовоя.  

Величезну роль у навчанні мови відіграю вихованнѐ інтересу 

студентів до предмета, що вивчаютьсѐ. Спираячись на зацікавленнѐ, ѐке 

виѐвлѐять студенти до навчаннѐ мови, викладач може більш успішно 

вирішувати поставлені завданнѐ. Вихованнѐ інтересу до навчального 

предмету − одна з найважливіших і найнеобхідніших проблем методики, 

однак стосовно навчаннѐ мови цѐ проблема розроблена недостатньо.  

У психолого-педагогічних дослідженнѐх вихованнѐ стійкого інтересу 

до предмета розглѐдаютьсѐ у зв’ѐзку з формуваннѐм зацікавленості до 

навчаннѐ. Зацікавленість звичайно трактуять ѐк практичний інтерес до 

чого-небудь. Її пов’ѐзуять із формуваннѐм позитивного ставленнѐ до 

предмета. Виходѐчи з цього зауважимо, що професійний інтерес − це 

активне пізнавальне й емоційно-дійове ставленнѐ студентів до своюї 

майбутньої діѐльності, що знаходить вираженнѐ в таких аспектах: 

зосередженості думок особистості на предметі обраної професійної 
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діѐльності; позитивному емоційному ставленні до неї; у вивченні її й у 

практичному оволодінні.  

Під інтересом у методичному плані науковці розуміять таке 

ставленнѐ студентів до предмета, за ѐкого виникаю свідоме прагненнѐ, 

бажаннѐ свідомо сприймати й пізнавати вивчене, що виражаютьсѐ в 

активному сприйнѐтті отриманих знань. Розрізнѐять різні психологічні 

мотиви, ѐкі сприѐять підвищення інтересу до того чи іншого предмета. 

Зупинимосѐ на деѐких із них, ѐк і найбільш відомі та ѐкі часто 

використовуять: цікавість матеріалу, на ѐкому побудоване навчаннѐ; 

особистість викладача й методичні прийоми, ѐкі він застосовую; 

усвідомленнѐ практичної потреби в знаннѐх із предмета (окремих його тем 

і системи мови в цілому). 

Не применшуячи значеннѐ всіх названих вище мотивів, що 

формуять інтерес до навчаннѐ, хочемо виокремити саме усвідомленнѐ 

практичної необхідності у знаннѐх із певного предмета. Чим більше 

студент розумію потребу вивчити певну навчальну дисципліну й 

усвідомляю користь від отриманих знань, тим цілеспрѐмованіше він 

працяю – такий усвідомлений підхід ю одним із найпотужніших 

спонукальних стимулів до його пізнаннѐ. Цей загальний принцип 

вихованнѐ свідомості в навчанні повноя міроя стосуютьсѐ й вивченнѐ 

майбутніми бакалаврами соціальної роботи навчальної дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрѐмуваннѐм)».  

Щоб студент підходив до навчаннѐ усвідомлено, треба його 

зацікавити, тобто сформувати інтерес до вивченнѐ навчальних дисциплін. 

Вважаюмо, що професійна спрѐмованість виѐвлѐютьсѐ насамперед в 

інтересі до майбутньої професії. А вихованнѐ схильності до майбутньої 

діѐльності, формуваннѐ професійних здібностей, морально-вольових 

ѐкостей ФСР може бути успішно вирішене тільки за умови стійких і 

глибоких інтересів до майбутньої професії.  

Длѐ формуваннѐ стійкого інтересу до предмета важливо організувати 

навчальну діѐльність таким чином, щоб вона викликала зацікавленнѐ у 

студентів, щоб кожний етап навчальної діѐльності, а також кожний вид 

навчальної роботи сприѐв більш усвідомленому прагнення студентів до 

пізнаннѐ, формування в них не лише глибоких знань, але й стійких умінь і 

навичок, досѐгнення нових успіхів у цій діѐльності. Якщо під час занѐть із 

викладачем будуть закладені міцні наукові основи певної навчальної 

дисципліни, то студенти, ѐк правило, будуть зацікавлені в самостійному, 

більш ґрунтовному опрацяванні навчального матеріалу, вони шукатимуть 
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можливості длѐ поглибленнѐ отриманих знань. У протилежному випадку 

інтерес студента до навчальної роботи зникаю, а знаннѐ стаять 

формальними. 

Длѐ ефективного викладаннѐ дисципліни «Українська мова (за 

професійним спілкуваннѐм)» викладач маю розуміти важливість 

різноманітних мотиваційних чинників і враховувати їх у своїй роботі. По-

перше, плідній праці сприѐю максимальна взаюмодіѐ та взаюмопорозуміннѐ 

між студентами й викладачем, дружнѐ атмосфера на занѐттѐх. По-друге, 

мотиваціѐ вивченнѐ мови підвищую структуру та наповняваність 

практичного занѐттѐ: використаннѐ ефекту новизни, максимальне 

наближеннѐ навчальних завдань до реальних життювих ситуацій, 

організаціѐ самостійної роботи, використаннѐ інтерактивних засобів 

навчаннѐ, створеннѐ умов длѐ високого пізнавального інтересу й 

досѐгненнѐ мети. Крім того, важливим ю контрольно-корегувальний 

момент об’юктивного оціняваннѐ знань і вмінь студентів. На нашу думку, 

завданнѐм викладача ю пошук і втіленнѐ інноваційних педагогічних ідей, 

ѐкі постійно підтримували б бажаннѐ студентів ѐкісно опановувати 

навчальний матеріал, прагнути до самоосвіти й саморозвитку.  

На сучасному етапі серед завдань ЗВО ю пошук різноманітних шлѐхів 

стимуляваннѐ через застосуваннѐ новітніх форм, методів, прийомів і 

засобів впливу на особистість.  

У Національному університеті «Львівська політехніка» існую цілісна 

система мотивації освітньої діѐльності студентів, ѐка вклячаю такі шлѐхи, 

підходи, завданнѐ та засоби їх виконаннѐ:   

1. Створеннѐ потужного інноваційно-розвивального освітнього сере-

довища, основоя ѐкого ю корпоративна культура. Вона оріюнтую всіх учасників 

освітнього процесу на досѐгненнѐ спільних стратегічних цілей, визначених 

Стратегічним планом розвитку Львівської політехніки до 2025 року. 

2. Забезпеченнѐ диверсифікації освітніх послуг ЗВО. Диверсифікаціѐ 

(різнобічний розвиток) відображаю формуваннѐ інноваційної освітньої 

парадигми, більш оріюнтованої на особистість (студентоцентроване  

навчаннѐ), коли студенти маять можливість самостійно обирати, 

проюктувати, втілявати індивідуальні освітні траюкторії відповідно до власних 

можливостей, запитів і потреб. Це передбачено відповідними стандартами 

Львівської політехніки (статутом, положеннѐми, порѐдками тощо). 

3. Створеннѐ відповідного мовленнювого середовища, основоя 

ѐкого ю мовленнюва культура. Спілкуячись у межах такого середовища з 

іншими особами, студенти зможуть усвідомлено сприймати гідні длѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

215 

наслідуваннѐ зразки мовленнѐ ѐк викладачів, так і студентів, оптимально 

використовувати різні вербальні та невербальні засоби. 

4. Переоріюнтаціѐ освітнього процесу на формуваннѐ передусім 

професійних компетентностей, конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців: здійсненнѐ неперервної адаптації змісту навчаннѐ до майбутніх 

професійних потреб, повноцінної реалізації розвивального й виховного 

потенціалу змісту освіти. 

5. Використаннѐ мовленнювих ситуацій, ѐк сукупності спеціально 

створених зовнішніх обставин, що спонукаять студентів до спілкуваннѐ та 

створяять певні відносини між ними. Такі ситуації даять студентам 

можливість на практиці відпрацявати дотриманнѐ загальноприйнѐтих 

норм комунікативної поведінки та побудови мовленнювого процесу. 

6. Наѐвність системи таких завдань, ѐкі забезпечували б пізнаннѐ 

процесів, що відбуваятьсѐ в мовленні, виробленнѐ усвідомлених 

мовленнювих навичок та сприѐли розвитку мовленнювої культури загалом. 

7. Постійне оновленнѐ змісту освітніх програм підготовки фахівців 

згідно з вимогами стандартів освіти та пропозицій студентів, викладачів і 

стейкхолдерів. 

8. Використаннѐ сучасних особистісно-оріюнтованих, інформаційно-

комунікативних та інтерактивних технологій навчаннѐ (діалогічно-

дискусійні, тренінгові, проюктні, кейс-технології, вебінари, воркшопи та ін.). 

9. Забезпеченнѐ психолого-педагогічного супроводу індивідуальної 

підтримки освітньої діѐльності кожного студента, в основі ѐкої – 

збереженнѐ максимуму свободи й відповідальності студента за вибір 

варіанта розв’ѐзаннѐ проблеми. 

10. Залученнѐ студентів до різноманітної практичної діѐльності з 

реалізації професійних ініціатив у співробітництві з економічними 

партнерами ЗВО та стейкхолдерами. Йдетьсѐ про створеннѐ юдиної 

системи наскрізної практичної підготовки студентів. 

11. Активне залученнѐ студентів до науково-дослідної роботи 

(упровадженнѐ елементів наукових досліджень, елементів творчості в 

освітній процес), ѐка здійсняютьсѐ з метоя підвищеннѐ ѐкості підготовки 

фахівців, їх конкурентоспроможності на ринку праці, розвитку творчих 

здібностей у викладачів і студентів. 

12. Активне залученнѐ викладачів і студентів до позааудиторної 

роботи з метоя створеннѐ умов длѐ розвитку власного потенціалу 

студентської молоді, формуваннѐ потреби й готовності вдосконалявати 
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своя фахову підготовку, збагачувати духовний світ, обирати творчу справу, 

виходѐчи з інтересів і наѐвних талантів. 

Висновки. Сьогодні надзвичайно важливим ю створеннѐ в закладах 

вищої освіти такої мотиваційної системи впливів на освітню середовище, ѐка б 

оптимізувала зміст організації та управліннѐ процесом формуваннѐ професій-

ного мовленнѐ здобувачів вищої освіти. Визначальне місце в цій роботі 

належить викладацькому складу освітнього закладу, передусім гуманітарних 

кафедр (української мова, іноземної мови, філософії, соціальної роботи та ін.). 

Перспективи подальших наукових розвідок мають стосуватисѐ 

вдосконалення педагогічної моделі формуваннѐ професійної мовленнювої 

компетентності студентів у технічному закладі вищої освіти.  
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РЕЗЮМЕ 
Колодий Наталия. Пути повышениѐ мотивации будущих бакалавров социальной 

работы в формировании профессиональной речевой компетентности. 
В статье раскрыта сущность понѐтий «мотив», «мотивациѐ», «интерес», 

«потребность», «стимул», «речь», «профессиональные речевые компетентности». 
Определена профессиональнаѐ речеваѐ компетентность будущего специалиста по 
социальной работе, как его способность качественно и эффективно использовать 
ѐзыковые нормы длѐ достижениѐ определенных, в соответствии с конкретными 
профессионально-речевыми ситуациѐми целей и задач. Определены основные пути 
повышениѐ мотивации будущих бакалавров социальной работы в формировании 
профессиональной речевой компетентности. Выѐснены дальнейшие научные 
исследованиѐ, касаящиесѐ совершенствованиѐ педагогической модели 
формированиѐ профессиональной речевой компетентности студентов в 
техническом заведении высшего образованиѐ 

Ключевые слова: мотив, мотивациѐ, речи, интерес, потребность, стимул, 
профессиональные речевые компетентности, будущие бакалавры социальной 
работы, специалисты по социальной работе. 

SUMMARY 
Kolodiy Natalia. Ways to increase the motivation of future bachelors of social work in 

the formation of professional speech competence. 
The priority task of the state policy of Ukraine in the field of higher education is to 

create in higher education institutions the necessary effective and efficient conditions for 
individual development of future professionals, increase their interest in learning, develop 
positive motivation for professional activity and self-improvement. As the labor market in the 
country is unpredictable, dynamic, extremely competitive in all respects, the requirements for 
the competences of professionals are increasing, becoming more stringent. 

Society needs a specialist who has not only subject knowledge, but also, above all, is a 
professional who can set and solve non-standard tasks that often arise in his professional 
activity, make responsible decisions, organize their implementation, as well as, for the need 
to constantly work on their own personal development, including improving their 
professional speech. 

Such qualitatively new requirements to the level of education and modern specialist 
are also due to the fact that professional activity requires mobility, independence, subjective 
readiness for continuous self-education, personal and professional self-determination and 
self-improvement, formation of a high level of professional communication. 

Accordingly, there is a need for an objective reassessment of old and introduction of 
new psychological, pedagogical, information and communication and other technologies, 
studying the experience of implementing innovative methods of forming professional speech 
competence of students by leading freelancers, developing effective ways to increase 
motivation of higher education work. 

The article reveals the essence of the concepts “motive”, “motivation”, “interest”, 
“need”, “stimulus”, “speech”, “professional speech competences”. The professional speech 
competence of the future specialist in social work is defined as his ability to qualitatively and 
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effectively use language norms to achieve certain goals and objectives, in accordance with 
specific professional speech situations. The main ways to increase the motivation of future 
bachelors of social work in the formation of professional speech competence are outlined. 
Further scientific investigations concerning the improvement of the pedagogical model of 
formation of professional speech competence of students in a technical institution of higher 
education have been clarified. 

Key words: motive, motivation, speech, interest, need, stimulus, professional speech 
competences, future bachelors of social work, social work specialists. 
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LEARNING TO READ IN ENGLISH AS A MEANS OF DEVELOPING THE 

ANALYTICAL SKILLS OF FUTURE IT SPECIALISTS 
 

The article describes the preliminary results of developing a pedagogical system to 
form analytical skills of students – future specialists in computer technologies. Professional 
studies allow us to identify the abilities that ensure the success of professional activities. 
Based on the results of the study, contradictions have been revealed which actualize the 
necessity of updating the content of professional education and searching for effective 
means of improving the quality of professional training of computer security specialists in 
higher education institutions. Implementation of the system of forming analytical skills 
among future computer security students in a foreign language course allows to make 
preliminary conclusions that the process of foreign language teaching will contribute to the 
formation of analytical skills necessary for professional growth, successful self-improvement 
based on the analysis of their activities (reflexive component), improvement of knowledge 
(cognitive component), obtaining and processing information (informative component), 
efficient use of information resources (information component). Development of analytical 
skills determines readiness of a computer security specialist for professional activity and 
provides the ability to effectively solve various professional tasks. 

Key words: аnalytical skills, foreign language, English language, reading, types of 
reading, IT technologies, working with text, stages of work with text. 

 

Introduction. Information technology is developing rapidly. Information 

is an important factor in social life. Ubiquitous computerization and a 

considerable increase in the volume of information and information resources 

have increased the importance of the profession of a computer scientist. 

IT specialists are increasingly in demand. Training specialists in this field 

at a higher educational establishment is a responsible and multifaceted 

process. Today, the idea of shaping the competence of a future specialist is not 

just a reflection of global trends; there is an understanding that training 

specialists in accordance with global qualification requirements will ensure 

their successful self-realization and allow them to effectively solve professional 

tasks in the future. 
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Analysis of relevant research. The problem of developing analytical skills 

in students of different specialties in higher education institutions is considered 

by many scientists: E. Belous, P. Galperin, S. Ginne, Y. Dementieva, N. Kuzovlev, 

T. Medvedeva, E. Passov, V. Slastenin, P. Tarasov, I. Khruleva, V. Chirkova, J. 

Cowan, R. Heneman. Scientists (O. Kisliakova, L. Kurilenko) have proved that 

the system of higher professional education helps to form the skills necessary 

for future professional activities. The achievement of the goals in training, 

education and development of a person is facilitated by a pedagogical system 

(S. Batashev, V. Bespalko, N. Kuzmina), which is an ordered set of interrelated 

elements that form an integral unity (Sadovsky, 1974). 

The aim of the article is to reveal the principles of analytical skills 

formation that contribute to the effective solution of professional problems of 

students – future IT specialists and determine their readiness for professional 

activities. 

Research Methods. The methods of research that contribute to the 

achievement of the goal and solving problems were identified: analysis of 

literature on research; synthesis and generalization; method of description in 

the development of a pedagogical system for the formation of analytical skills 

of students – future IT specialists.  

Results. The specific nature of the professional activity of a modern 

computer specialist requires formation of analytical skills for the competent 

solution of professional tasks, readiness for analytical activities. Professional 

studies allow us to identify the abilities that ensure the success of professional 

activities. Logical thinking, the ability to analyze a situation (analytical skills), 

flexibility and dynamism of thinking are the first on the list of qualities of 

computer specialists (Romanova, 2003). Professional activity of computer security 

specialists requires analyzing one’s own and others’ actions, observation results, 

studying a considerable volume of technological information, and writing 

analytical reports. The ability to compare and contrast data, to analyze, synthesize 

and evaluate information, to make cause-and-effect relationships, to draw 

conclusions, and to distinguish between relevant and unimportant data is an 

integral part of one’s professional activity. Consequently, development of 

analytical skills is very important for computer security specialists. 

Any system is characterized by a set of its constituent elements. The 

principle of consistency allows us to identify the main elements of the process 

under study, consider them from the perspective of systemic relationships, 

structural characteristics and hierarchical relations. Thus, we understand the 

system of forming analytical skills of students – future computer specialists as a 
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set of interrelated methodological, methodological and content foundations, 

reflecting the context of professional activity of computer specialists and 

having a hierarchical structure. 

The system we have developed includes target, activity, content, 

process, and outcome elements. The aim of the system is to form analytical 

skills in students – future computer specialists. The aim of the system 

determined the research objectives: to determine the structure of the system 

of forming analytical skills of future computer specialists; to select the content, 

methods and means of their formation. 

The activity element of the system of forming analytical skills of students – 

future IT-specialists is represented by the operations of professional activity of 

practical orientation. Thus, the professional activity of a computer specialist is 

characterized by constant analysis of actions performed, observation results, and 

technological information. An important part of professional activity is mastery of 

logical thinking techniques, represented by analytical operations: comparing and 

contrasting data, analyzing information, making assessments, establishing cause-

effect relationships. Before solving a professional task in the course of his/her 

activities, a computer specialist should determine and specify an objective, 

identify ways and means of achieving it, select the most effective of them, assess 

risks, and, when summarizing the results, analyze the effectiveness and efficiency 

of the activities performed. This suggests that analytical skills are essential to the 

professional tasks of IT-specialists. 

By analytical skills we mean actions aimed at the conscious implementation 

of analytical operations of analysis, synthesis, comparison, generalization, 

classification in accordance with the rules on the basis of knowledge and 

experience. We assume that analytical skills will ensure qualitative changes in the 

learner’s personality and contribute to his/her professional development. 

The content of professional training is determined by curricula developed 

on the basis of qualification characteristics. The main educational program of 

computer training includes humanities, social and economic study cycle; 

mathematics and natural sciences cycle; professional cycle. 

The content analysis of the disciplines of the above-mentioned cycles 

showed that analytical skills can be implemented in the study of disciplines of 

professional and mathematical cycle, however, the disciplines of humanities 

cycle, in particular English, can contribute to the formation of analytical skills. 

The selection of educational content suggested that foreign language becomes 

significant in this process, as it develops logical and systemic thinking, develops 

memory, the ability to analyze, the ability to compare. 
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Taking into account employers’ requirements, specifics and peculiarities 

of computer security specialists’ professional activities, it is noted that a future 

computer security specialist needs a high level of formation of analytical skills, 

as they are a tool for qualified performance of professional duties. Thus, the 

process of professional training of future computer security specialists should 

contribute to the formation of analytical skills of computer specialists.  

Analytical skills are an expression of intellectual, transformative activity. 

According to researchers, analytical skills belong to the specialization of the left 

brain hemisphere and are responsible for logic and fact analysis (Tarasov, 

2010). Analytical skills form the basis of professional skills, which reflect 

readiness for activity. Analytical skills are expressed in a person’s ability to 

analyze, to translate information from one sign system to another. Analytical 

skills are required for the successful performance of a person’s gnostic function 

and are defined by “individual psychological qualities such as, for example, 

observation, criticality of mind, analyticity” (Zimnia, 1991). Analytical skills are 

general human intellectual skills that allow the independent acquisition of 

knowledge and its effective use, as well as provide the ability to solve 

production tasks in an unconventional and creative way. They are particular 

skills (see table 1), which are expressed in operations. 

Table 1 

Skills building through private operations 
Skills Operations 

Information comprehension (identify the 
main idea, summarize what you have read, 
separate the main information from the 
secondary information)  

Getting an overview, extracting general 
information, making an initial generalization 

Ability to analyze information (ability to 
relate individual parts of the text and 
establish links between them, group the 
main facts of individual semantic parts)  

Establishing cause and effect relationships, 
searching for key words, classifying, 
comparing, contrasting information and facts 

The ability to think critically about 
information (assess and interpret text 
content, make assumptions about its 
development)  

Highlighting important information, making 
logical arguments, evaluating the facts 
presented, drawing conclusions and 
conclusions 

 

However, as practice shows, the students who have entered the 

university have a poor command of the methods of analysis, synthesis, 

classification, comparison. Absence or weak formation of analytical skills is 

revealed when solving certain tasks in foreign language lessons (on the 

example of working with foreign language texts): analyze, summarize, classify 

the received information, compare facts, choose key words, argue their 

opinion, draw conclusions. 
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We believe that the level of analytical skills formation will increase if 

specially organized work aimed at mastering analytical skills, in particular in 

such type of speech activity as reading, is carried out in the process of learning 

at university. In this regard, we note the need to specifically organize the 

process of foreign language education using reading of professionally oriented 

texts to form such a new quality in students as analytical skills, developing and 

improving the language base of students. 

Scientists argue that formation of analytical skills occurs in stages (N. 

Gress, M. Kochumanova, A. Usova). Based on the concepts of skill formation (P. 

Galperin, N. Talyzina), we have identified four stages of forming analytical skills 

in terms of development levels and leading qualities of activity: receptive, 

reproductive-integrative, productive, independent. 

Each of the stages of text work could be aimed at forming specific skills. 

For example, determining the purpose of reading was part of the motivational 

stage and was characteristic of the receptive stage of analytic development. In 

the analytic stage of textual development the skills of analyzing information 

and identifying the main idea of the text are developed. 

The outcome element of the system is represented by the formed 

analytical skills in the components of readiness for professional activity. The 

model of computer security specialist readiness for professional activity 

includes the following interrelated components: cognitive, informative, 

technological, and reflexive. 

The cognitive component implies knowledge of the theory of basic 

thought operations of analysis, synthesis, comparison, classification, 

generalization, abstraction, and the ability to apply them in practice. The 

cognitive component ensures that the accumulated knowledge is updated, 

expanded and incremented. 

The informational component includes the ability to acquire and process 

large amounts of new information, the ability to use different information 

sources, both printed and electronic. Reading is an important skill in the 

information component. Different types of reading (exploring, browsing, 

searching, reading) contribute to the development of information competence, as 

it allows navigating in the information space in order to obtain the necessary data. 

The technological component implies the ability to use analytical 

operations in professional activities: analyze, classify, summarize facts, draw 

conclusions on the basis of available data, predict development of the 

situation, make judgments about the obtained facts. Presence of a 

technological component in the model of readiness for professional activity 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

223 

defines analytical skills as the basis of computer security specialists’ 

professional activity. 

The reflexive component implies that computer security specialists should 

be able to analyze their own and other people’s actions, evaluate their actions and 

activity results, analyze the experience gained, and reflect on the situation. The 

reflexive component, therefore, contributes to the evaluation of the results of 

actions and self-improvement through the analysis of one’s own activities. 

“The study of linguistic material in foreign language lessons improves the 

ability to compare, generalize, synthesize, analyze, and abstract from individual 

facts” (Shcherba, 1974). Scientists (V. P. Kuzovlev, A. I. Novikov, E. I. Passov, 

G. V. Rogova, T. S. Serova, K. D. Ushinsky, L. V. Shcherba) note that learning a 

foreign language provides an opportunity to compare and analyze lexical and 

grammatical phenomena of foreign and native language, improve thinking 

operations, highlight the main content of texts, analyze their linguistic form, 

establish cause-effect connections, study and structure the information obtained 

(Menshenina, 2013). 

The procedural element of the system of forming analytical skills is 

implemented in the process of teaching different types of reading in a foreign 

language. Reading is the most important element of learning technology. 

Researchers prove that «the ability to read authentic foreign language texts has a 

great educational and developmental potential» (Romanova, 2003, p. 39). 

“Reading as a type of speech activity is perceptual and thinking activity, which is 

aimed at extracting information from the printed text and the procedural side of 

which is analytic-synthetic in nature, predetermined by the specific purpose of the 

reader” (Folomkina, 1987, p. 22). The function of reading is to provide access to a 

variety of information sources, which is extremely important in the context of 

working with information. Through reading a person satisfies his or her cognitive 

needs. Reading is a kind of guide to the information environment. 

Reading is one of the most important speech activities in a foreign 

language. Reading provides information in a modern, constantly changing and 

expanding space of information. The ability to understand the essence and 

importance of information in the development of modern society, to process 

large volumes of information, to conduct purposeful search in various sources 

of information in the profile of activities in global computer systems, networks, 

library collections and other sources of information are important 

requirements for computer security specialist nowadays. 

The essence of the reading process is to acquire information and 

decode it in order to make sense of it. In the process of reading, mechanisms 
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such as comparison, analysis, synthesis, generalization, and abstraction are 

developed (Veyze, 1985). 

The general skills that the reader uses in all situations are aimed at 

understanding, comprehending and processing the content and are related to 

analytical operations: the ability to highlight the main idea (important facts, 

data) – comparison, generalization; the ability to summarize what has been 

read, to separate the main from the secondary information, to highlight the 

new – generalization, analysis; correlate and connect individual text units and 

group the main facts of each meaningful text unit – abstracting, classifying, 

comparing; being able to assess the intention of the text and its further 

development – analysis, generalization; the ability to clarify the understanding 

of the text content with the help of analysis (exploratory reading) and synthesis 

(exploratory, searching reading) – analysis, synthesis; the ability to evaluate 

and interpret the content of a text – analysis, abstraction. 

Researchers point out that reading in a foreign language implies not only 

understanding the text read, but also the ability to navigate through it, analyze 

and highlight information useful for professional activities. The tasks students 

perform after reading a text – summaries, abstracts, descriptions, comparisons, 

assessments – aim to carry out such operations as analysis, generalization, 

comparison, classification, and form the basis of analytical skills. Working with 

authentic texts on specialty, solving problem situations, answering posed 

questions, classifying and searching for required information in a text are tasks 

that contribute to the formation of analytical skills – a quality necessary for 

successful activity in the future specialty. 

The gradual acquisition of reading skills in a foreign-language text in the 

field of study can follow the principle from simpler to more complex tasks. 

At the first stage the ability to understand the grammatical structure of a 

sentence, read in semantic groups, understand words expressing connections 

and relations between text elements is formed, as a result of which the ability 

to independently overcome language difficulties during text reading and the 

skill of semantic prediction are formed. 

In the first stage, the texts should be long, but not difficult from a lexical-

grammatical point of view. The students read the text without translation once in 

the time allocated by the teacher. Only the basic information is checked. Step one 

prepares the reader to be able to predict the content of a text from its title. At this 

stage the following tasks are suggested: find equivalents of English words and 

expressions; write key words and word combinations; find antonyms/synonyms to 

words; write text output data; make assumptions about text content based on its 
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title; confirm assumptions by reading the text. The tasks of this type are based on 

thinking operations of analysis and classification. 

At the next stage semantic analysis of the text takes place. The main task 

performed at this stage is to divide the text into meaningful parts, search for the 

main information of each meaningful part of the text. At this stage, in order to 

form analytical skills, it is recommended to perform the following tasks: select the 

necessary sentence according to the text content; translate separate word 

combinations; translate sentences taking into account certain grammatical 

phenomena; select Ukrainian sentence equivalent to English; finish sentences 

according to the text content; determine which paragraph is generalizing; divide 

the text into logical parts; titulate text parts; select main sentence of each 

semantic part; make an outline of the retelling; draw conclusions; confirm or 

refute your own assumptions about the content of the text. Such tasks are based 

on the specific skills of analysis, comparison and generalization. 

The aim of the third stage is to develop the ability to analyze the 

conceptual apparatus and learn the terminology within the framework of the 

specialty. 

The aim of this stage is to prepare students to make an independent 

statement on the topic, determine the composition structure of the text, form 

the skills of abstracting and annotating the text. At this stage, the following 

learning tasks can contribute to the formation of analytical skills: find facts in 

paragraphs that complement the topics of other paragraphs; complete the 

content of sentences; establish a cause-effect relationship between the 

judgments; replace a complex sentence with a simple one; using your own 

judgments, answer questions; compose a text message; arrange items in 

accordance with the logical structure of the text; prepare a message on the 

topic; identify the introduction, main part, conclusions in the text; write an 

abstract; prepare problematic discussion questions; retell the text using key 

words, expressions, clichés. 

In these types of textual work, the skills of analysis, classification and 

synthesis are practiced. 

At the fourth stage, professional expression is taught using the system of 

language tools that are involved in the process of scientific communication. At 

this stage the following learning tasks are performed: to summarize the 

content of the text according to the scheme: title, main idea, author’s 

conclusions; to summarize the content of paragraphs, presenting each in one 

sentence; to find sentences that are the conclusion of the whole text; to select 

the sentences necessary for inclusion in the abstract; to write an abstract of the 
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text; to write an abstract, using clichés such as: The problems .... are considered 

in the text; The text deals with...; present the results of research on the 

problem; compose a special report for a conference on the problem raised; find 

additional material on the topic of the text and expand its content. 

The operations of generalization, systematization, abstraction, and 

analysis are practiced through similar tasks. 

In the process of reading and further work with the text in the foreign 

language lessons, the particular skills and general analytical skills of future 

computer specialists are improved. 

Conclusions. Knowledge of English is an indispensable characteristic of a 

qualified computer professional. Specialists note that English is the language of 

terminological origin of computer science, the boundaries of international 

cooperation are expanding, and there is a growing demand for specialists who 

are practically fluent in a foreign language. The professional activities of an IT 

specialist require the ability to use databases, use a foreign language to create 

computer programs, conduct information search, obtain constantly updated 

information on the specialty. 

The professional activity of an IT specialist requires using databases, using a 

foreign language to create computer programs, performing information retrieval, 

getting constantly updated information from original sources in a foreign 

language, continuing his/her education independently and improving professional 

skills. Hence, formation of analytical skills of students – future computer 

specialists in the educational process in a foreign language is of great importance 

and contributes to the successful implementation of the specialist professionally. 

Analytical skills are significant for each component, as they are used to 

extract knowledge from practice. Implementation of the system of forming 

analytical skills among future IT-specialists in a foreign language course allows to 

make preliminary conclusions that the process of foreign language teaching will 

contribute to the formation of analytical skills necessary for professional growth, 

successful self-improvement based on the analysis of their activities (reflexive 

component), improvement of knowledge (cognitive component), obtaining and 

processing information (informative component), efficient use of information 

resources (information component). The development of analytical skills 

determines the readiness of a computer security specialist for professional activity 

and provides the ability to effectively solve various professional tasks. 
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РЕЗЮМЕ 
Косович Ольга. Обучение чтения на английском ѐзыке как средство 

формированиѐ аналитических навыков будущих специалистов по ИТ-технологиѐм. 

В статье описываятсѐ результаты развитиѐ педагогической системы длѐ 

формированиѐ аналитических навыков студентов – будущих специалистов в сфере 

IT-технологий. Исходѐ из результатов исследованиѐ, были обнаружены 

противоречиѐ, которые актуализуят необходимость обновлениѐ содержаниѐ 

профессионального образованиѐ и поиск эффективных средств повышениѐ качества 

профессиональной подготовки специалистов компьятерной сферы в высших 

учебных заведениѐх. Раскрываетсѐ взаимодействие этапов работы с текстом в 

процессе обучениѐ чтения и этапам формированиѐ аналитических навыков. Сделано 

заклячение, что формирование аналитических навыков способствует 

эффективному решения профессиональных проблем и определѐет готовность к 

профессиональной деѐтельности. 

Ключевые слова: аналитические навыки, иностранный ѐзык, английский ѐзык, 

чтение, виды чтениѐ, IT-технологии, работа с текстом, этапы работы с текстом.  

АНОТАЦІЯ 
Косович Ольга. Навчаннѐ читання англійськоя мовоя ѐк засіб формуваннѐ 

аналітичних умінь майбутніх фахівців з ІТ-технологій. 
У статті описуятьсѐ розробки педагогічної системи длѐ формуваннѐ 

аналітичних навичок студентів – майбутніх фахівців з IT-технологій. На підставі 
результатів дослідженнѐ було виѐвлено протиріччѐ, ѐкі свідчать про необхідність 
оновленнѐ змісту професійної освіти та пошуку ефективного засобу підвищеннѐ 
ѐкості професійної підготовки фахівців у сфері комп’ятерних технологій у закладах 
вищої освіти. Виѐвлено взаюмозв’ѐзок етапів роботи з текстом під час навчаннѐ длѐ 
читаннѐ та етапи формуваннѐ аналітичних навичок. Підсумовано, що формуваннѐ 
аналітичних навичок сприѐю ефективному вирішення професійних проблем і визначаю 
готовність до професійної діѐльності. 

Доведено, що знаннѐ англійської мови ю невід’юмноя характеристикоя 
кваліфікованого фахівцѐ з комп’ятерної техніки. Професійна діѐльність ІТ-фахівцѐ 
вимагаю вміннѐ користуватисѐ базами даних, використовувати іноземну мову длѐ 
створеннѐ комп’ятерних програм, проведеннѐ інформаційного пошуку, отриманнѐ 
інформації за спеціальністя, ѐка постійно оновляютьсѐ. 

Професійна діѐльність ІТ-спеціаліста вимагаю використаннѐ баз даних, 
використаннѐ іноземної мови длѐ створеннѐ комп’ятерних програм, здійсненнѐ 
пошуку інформації, отриманнѐ інформації з першоджерел іноземноя мовоя, 
продовженнѐ самостійної освіти та вдосконаленнѐ професійних навичок. Отже, 
формуваннѐ аналітичних умінь студентів – майбутніх комп’ятерних фахівців у 
навчальному процесі іноземноя мовоя маю велике значеннѐ та сприѐю успішній 
реалізації фахівцѐ професійно. 
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Аналітичні навички ю важливими длѐ кожного компонента, оскільки вони 
використовуятьсѐ длѐ вилученнѐ знань із практики. Упровадженнѐ системи 
формуваннѐ аналітичних умінь серед майбутніх ІТ-фахівців у курс іноземної мови 
дозволѐю зробити попередні висновки, що процес навчаннѐ іноземної мови сприѐтиме 
формування аналітичних навичок, необхідних длѐ професійного зростаннѐ, 
успішного самовдосконаленнѐ на основі аналізу їх діѐльності (рефлексивний 
компонент), удосконаленнѐ знань (когнітивний компонент), отриманнѐ та обробки 
інформації (інформативний компонент), ефективного використаннѐ інформаційних 
ресурсів (інформаційний компонент). Розвиток аналітичних навичок визначаю 
готовність фахівцѐ з комп’ятерної безпеки до професійної діѐльності та забезпечую 
здатність ефективно вирішувати різні професійні завданнѐ. 

Ключові слова: аналітичні навички, іноземна мова, англійська мова, читаннѐ, 
види читаннѐ, ІТ-технології, робота з текстом, етапи роботи з текстом.  
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HIGHER EDUCATION IN THE MODERN WORLD:  

THEORIES, CONCEPTS, APPROACHES 
 

The article is devoted to outlining the theories, concepts and approaches underlying 
higher education provided by modern universities that are research innovation centers 
playing an important role in economic, social and cultural development of society. The results 
of the analysis of the scientific literature on philosophy, linguistics, psychology, social 
anthropology have been presented. 

The aim of the article is to present the results of research of the scientific literature 
devoted to highlighting the theoretical and methodological basis of modern higher education. 

To carry out scientific research of theoretical and methodological bases of higher 
education we have used a set of research methods: analysis and synthesis to study the 
sources of research, comparison and contrast of scientific works dealing with theories, 
concepts and approaches to higher education in philosophy, linguistics, psychology, and 
social anthropology, generalizations to formulate conclusions and predicting further 
investigation on the research problem. 

The research highlights the results of the survey by R. Willwood, who proposed a 
classification of theories and concepts underlying modern education; the educator D. Kolb, 
who proposed the paradigm of experiential learning, P. Honey and A. Mumford, as well as N. 
Fleming; the philosopher and educator P. Freire, who is a representative of critical pedagogy; 
and D. Hergreaves – a developer of the concept of interpersonal relations. The ideas of J. 
Dewey (1938), who worked on the theory of experiential learning, as well as supporters of 
constructivism: E. von Glasersfeld, J. Piaget, and L. Vygotsky have been pointed out. Scholars 
studied constructivism from a social (L. Vygotsky), cognitive (J. Piaget) and radical (E. von 
Glasersfeld) perspectives. The article highlights the classification of pedagogical goals 
proposed by D. Bloom. 
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The possibilities to apply systemic, axiological, andragogical, anthropological, 
acmeological, intercultural, and competence approaches in higher education have been outlined. 

The conclusions on the performed research and the perspectives of further 
investigation have been presented. 

Key words: higher education, theories, concepts, approaches, constructivism, 
learning, competence, learning styles,  interpersonal relations. 

 

Introduction. At the beginning of the XXI century, special attention of 

theorists and practitioners is paid to the development of higher education. The 

modern university is a powerful center that unites scientists and researchers, 

focuses on the development of science and innovation, which are used by 

specialists in various branches of industry and business. It is also an institution that 

has a significant impact on the social and cultural development of society, while 

the results of its activity are considered to be important factors in the sustainable 

development of the country. The main activities of modern universities include 

educational activities, the effectiveness of which is measured by such indicators as 

the quality of educational services, correspondence of educational programs to 

the interests of students, public needs, labour market demands and so on. 

Therefore, it is important to study not only the practical component of 

educational activities of modern universities, but also the theories, concepts and 

approaches that have been developed by scientists and are the basis for training a 

modern specialist in a higher education institution. 

Analysis of relevant research. It is necessary to point out that scientific 

literature reflects the works of researchers devoted to various aspects of 

problem under investigation. So, the peculiarities of human development as a 

subject of educational process (G. Becker, 1964; Т. Кучер, Л. Насонов, В. 

Дейнека, 2015), distinguishing features of educational process (J. Bruner, 

1960; J. Dewey, 1938), essence, principles, and regularities of learning process 

(B. Bloom, & et al., 1956; J. Bruner, 1961, 1966; N. Fleming, 2017) are studied. 

The works of P. Freire (1979, 2007), E. von Glasersfeld (1995), D. Hargreaves 

(1975), D. Kolb (1981, 1984), J. Piaget, (1936, 1957), D. Schultz та S. Schultz 

(2016), L. Vygotsky (1978), R. Willwood (2013) are of great interest. 

Aim of the study is to present the results of research of scientific and 

pedagogical literature devoted to outlining theoretical and methodological 

basis of modern higher education. 

Research Methods. To carry out a scientific research of theoretical and 

methodological basis of higher education a complex of such research methods 

is used: analysis and synthesis for processing the sources of the study; 

comparison and contrast of scientific works that cover theories, concepts and 

approaches to provision of higher education in philosophy, linguistics, 
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psychology, social anthropology and others; generalization for making 

conclusions and also prediction for further study of research problem. 

Results. On the modern stage of development of science, we can 

observe that pedagogy is closely connected with a number of other sciences. 

Hence the interference of theories and concepts peculiar to such branches of 

science as philosophy, cybernetics, linguistics, psychology, social anthropology 

and some others can be traced. In this context R. Willwood (2013) suggested 

classification of theories and concepts underlying modern education. We will 

consider those relating to vocational education.  

A famous theorist in the field of education is the American D. Kolb 

(1984), who suggested the paradigm of experiential learning, according to 

which knowledge can be received due to personal and social experience if a 

learner has an opportunity to analyze personal experience, realize its 

importance, make decisions and solve the tasks, using previously acquired 

knowledge. He also developed an idea about the necessity to agree on 

learners’ teaching and learning styles that will contribute to optimal mastering 

the material (Kolb, 1981). The researcher identifies and characterizes such 

learning styles: activists (learn through activity); reflective students (observe 

others, analyze and learn in this way); theorists (to train they need to get 

acquainted with the theory: models, concepts, notions, and facts); pragmatists 

(learn by testing new ideas in practice) (Kolb, 1981). The representatives of this 

theory are also the British P. Honey and A. Mumford (1986a, 1986b), and also a 

scientist from New Zealand – N. Fleming (2017), who proposed the division of 

learning styles into visual, auditory, physical, and social.  

The famous Brazilian philosopher and educator P. Freire (1979; 2007) is a 

representative of critical pedagogy, according to which the learner forms own 

awareness of freedom and constructive influence of his/her own activities on 

society in general and personal life in particular when acquiring knowledge. 

D. Hergreaves is a British developer of the concept of interpersonal 

relations, according to which the researcher investigates the relationship between 

a teacher and learners as a social interaction, within which everyone has a parti-

cular role. This role is treated by the participants of the interaction in different 

ways that is projected on the learning process, and hence on its effectiveness. 

Also, the scientist’s achievements highlighting the results of the analysis of such 

concepts as discipline, the dynamics of group classes and the relationship 

between a superior and subordinates are of great value (Hergreaves, 1975). 

The American philosopher and educator J. Dewey (1938), a representative 

of pragmatism, who worked on the theory of students’ experiential learning, 
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played an important role in the development of pedagogical thought. It deals with 

the organization of training, which is based on the experience of students, which is 

more effective for getting knowledge, forming and developing skills and abilities. 

He is also one of the founders of constructivism, according to which the student is 

an active participant of the educational process that constructs a system of 

knowledge based on previously acquired ones. 

Among the well-known proponents of constructivism there are the 

American philosopher and cyberneticist E. von Glasersfeld (1995), the Swiss 

psychologist J. Piaget (1936) and the Belarusian psychologist L. Vygotsky 

(1978). Scholars considered constructivism from a social (L. Vygotsky), cognitive 

(J. Piaget) and radical (E. von Glasersfeld) perspectives. 

According to social constructivism, knowledge is acquired in the common 

work of educators and learners in a constructive educational environment, and 

all cognitive functions are the result of social interaction (Vygotsky, 1978). In 

the context of cognitive constructivism J. Piaget viewed learning as a dynamic 

process that involves successive stages of learner’s adaptation to reality, during 

which he/she actively constructs own system of knowledge, testing personal 

theories and ideas about the world (Piaget, 1957). At the same time, the 

process of getting knowledge from the perspective of Biology, 

Neurophysiology, and Psychology is in the center of radical constructivism. The 

function of cognition here is adaptive, as it is realized in order to adapt to the 

environment or life (Glasersfeld, 1995).  

J. Piaget is also known for his work in the field of genetic epistemology, ac-

cording to which a person’s cognitive development starts from birth, lasts all life-

time and is divided into four stages. J. Piaget’s works include survey that outlines 

the paradigm of discovery learning, i.e. learning, which is focused on the idea of 

mastering knowledge on the basis of formulation of hypotheses and their verifi-

cation. The American linguist J. Bruner (1960; 1961; 1966) also supported this idea. 

The American B. Bloom is well-known among psychologists, as he 

proposed the classification of pedagogical goals, dividing them into three areas: 

cognitive, affective (perception, interests, inclinations, abilities) and 

psychomotor (writing skills, lingual, physical, labor). This classification is known 

as Bloom’s Taxonomy (Bloom et al. 1956). 

As within the system of higher education specialists who will work in the 

socio-economic sphere are trained, it is natural that the basis of this training 

includes inherent theories. One of them is the theory of human capital, which 

originates from such economic theories as institutional, neoclassical theory, the 

theory of neo-Keynesianism and others. T. Shultz (1971), G. Becker (1964), 
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S. Kuznets (2002) and some others are among the well-known supporters of the 

theory of human capital, which deals with the role of a person and the results of 

his/her intellectual activity in the process of development of economy and society. 

Personality theories are reflected in such branches of scientific 

knowledge as Psychology and Sociology. Among the prominent theorists whose 

works are known throughout the world, are S. Freud (psychoanalytic theory of 

the personality development), A. Adler (interdependence between the 

ersonality development and living environment), K. Jung (lifelong personality 

development), E. Erickson (division of human life into several stages), R. Kettel 

and G. Eisenk (theory of personality traits) (Schultz, & Schultz, 2016). 

In higher education various approaches to training specialists are used. 

Among them there is the systems approach which is of great importance, as 

vocational education and training of future qualified specialists is a kind of system 

that covers interconnected structural and functional components: structure and 

subsystems, purpose and main tasks, functions, subjects of the educational 

process, the content of education. and training, forms of organization of training 

and methods used by teachers, the integrity of development, the dynamics of the 

system, the nature and peculiarities, conditions and factors. 

The participants in the system of higher education are teachers working 

in this system, students, managers at different levels of vocational education, 

and the employers, who make an order for training specialists of the 

appropriate level of qualification, etc. 

The application of the axiological approach, which involves shaping 

cultural worldview, the formation of professional values and attitudes are of 

great importance in higher education. “Values in socio-cultural practice play 

the roles of guidelines and are intrinsically linked to the concept of “goals”. If 

any human activity is considered to be purposeful, any goal must have some 

features of value. Objects, ideas, opportunities, and relations between them 

can be treated as values” (Кучер та ін., 2015, с. 17). 

The use of andragogical, anthropological, and acmeological approaches in 

higher education is based primarily on understanding the peculiarities of human 

development throughout life, including the stages of its development. “Depending 

on the peculiarities of the formation of the “person’s image”” in modern 

pedagogical anthropology, there are several areas: an integrated approach 

(a person is a creature who needs upbringing and education – A. Flitner, G. Roth, 

M. Lidtke; philosophical approach – a person is an open system that is constantly 

developing – O. Bolnov, J. Debrolav, V. Loch, phenomenological approach – 

a person is a complex of alternating self-manifestations – M. Langeveld, R. Lassan; 
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dialectical and reflexive approach – a person is a “political animal” that realizes 

himself in the social space – M. Buber, E. Levinas, T. Adorno; implicit approach – 

a person exists only in the mode of personal images – Sheyerl; structuralist 

approach – a person is treated as an anagram, turning into a poetic text – 

J. Derrida, M. Foucault (Кучер та ін., 2015, с. 15). 

First of all, it is obvious that an adult improves by overcoming hierarchically 

arranged stages of thinking and development. Therefore, in order to ensure the 

success of the pedagogical process, and the effectiveness of students’ learning, it 

is important to consider what stage dominates in the development of a young 

person. Secondly, the importance of a young person’s development in the process 

of receiving higher education is less obvious but more significant. 

In any organization or at any enterprise you can find employees who are 

at different stages of development of thinking. Some people think in terms of 

concrete categories, while others in terms of more abstract ones. Therefore, 

one of the keys to success of the pedagogical process in higher education is the 

educator’s ability to adapt the educational material to the various 

characteristics inherent in students. 

The intercultural approach in higher education becomes especially 

popular at the beginning of the XXI century, which is characterized by 

globalization processes, rapid development of international education, 

including international academic and scientific mobility of participants of 

educational process. Nowadays, both students and teaching staff are becoming 

increasingly multicultural (multiculturalism of philosophical, religious, ethnic, 

cultural, social, and economic nature). This requires the organization of the 

educational process and the establishment of educational and professional 

programs on the basis of application of intercultural approach, and also 

readiness of the participants of educational process to function in a 

multicultural educational environment. 

Nowadays, an exceptional role is assigned to the competence approach, 

which becomes the basis for professional training. It is necessary to point out 

that on May 22, 2018, the Council of the European Union approved the 

document “European Key Competencies for Lifelong Learning” (The Council of 

the European Union, 2018), which identifies eight basic competences: 

- literacy (ability to define, understand, express, create and interpret 

concepts, feelings, facts and thoughts both orally and in written form, using 

visual, audio and digital materials in different fields and contexts); 

- multilingual competence (ability to use different languages correctly 

and effectively); 
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- mathematical competence (ability to develop and apply mathematical 

thinking, insight to solve everyday problems) and competence in the field of 

natural sciences (ability to explain the environmental phenomena on the basis 

of knowledge and appropriate methodology, including observations and 

experiments, to clearly formulate questions, draw evidence-based conclusions), 

technology and engineering (ability to apply knowledge and methodology to 

meet human needs, as well as to understand the consequences of human 

activities for the environment and personal responsibility); 

- digital competence (ability to use digital technologies in a confident, 

critical and responsible way and apply them while studying, working, and living 

in society); 

- personal, social and “learning to learn” competence (the ability to res-

pond, manage time and information effectively, collaborate with others cons-

tructively, remain resilient and take responsibility for personal learning and career); 

- civic competence (the ability to act as responsible citizens and to 

participate fully in public and social life, based on an understanding of social, 

economic, legal and political concepts and structures, as well as global and 

sustainable development); 

- entrepreneurial competence (ability to see and use opportunities and 

ideas, transforming them into achievements and values for others); 

- cultural awareness and self-expression (understanding and respect for 

creative expression and transmission of ideas and concepts common for 

different cultures and through different forms of arts and culture). 

Key competences are a dynamic combination of knowledge, skills and 

abilities, values and attitudes necessary both for participation in social life, and 

lifelong learning. According to the competence approach, higher education is 

aimed at developing general and professional competences. Each profession 

has its own set of competences necessary for efficient functioning in a 

vocational environment. 

Conclusion. To sum up, the results of the survey prove that nowadays 

higher education is based on theories, concepts, approaches developed by 

representatives of various branches of science in order to train a highly 

qualified specialist with the appropriate amount of knowledge, skills and 

abilities, personal and professional qualities and attitudes that contribute to 

personal fulfillment and development throughout life. 

The study does not cover all the aspects of the problem. Further 

prospects include studying the peculiarities of the use of researched theories, 

concepts and approaches in the work of modern universities. 
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РЕЗЮМЕ 
Мукан Наталия, Бусько Мария. Высшее образование в современном мире: 

теории, концепции, подходы. 

Статьѐ посвѐщена представления теорий, концепций, подходов, положенных в 

основу высшего образованиѐ, которое обеспечиваетсѐ современными университетами 
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– научно-исследовательскими, инновационными центрами, которые играят важнуя 

роль в экономическом, социальном, культурном развитии общества. Представлены 

результаты анализа научной литературы по философии, лингвистике, психологии, 

социальной антропологии. Цель статьи – представить результаты исследованиѐ 

научной литературы, посвѐщенной освещения теоретико-методологической базы 

современного высшего образованиѐ. Использованы исследовательские методы: анализ 

и синтез, обобщение и прогнозирование. Представлены результаты научных 

исследований рѐда ученых. Определены возможности применениѐ различных подходов в 

высшем образовании. Представлены выводы из выполненного исследованиѐ и 

перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: высшее образование, теории, концепции, подходы, 

конструктивизм, обучение, компетентность, стили обучениѐ, межличностные 

отношениѐ. 

АНОТАЦІЯ 
Мукан Наталія, Бусько Марія. Вища освіта в сучасному світі: теорії, концепції, 

підходи. 

Статтѐ присвѐчена висвітлення теорій, концепцій, підходів, покладених в 

основу вищої освіти, що забезпечуютьсѐ сучасними університетами – науково-

дослідними, інноваційними центрами, що відіграять важливу роль в економічному, 

соціальному, культурному розвиткові суспільства. Представлено результати аналізу 

наукової літератури з філософії, лінгвістики, психології, соціальної антропології. Мета 

статті – представити результати дослідженнѐ наукової літератури, присвѐченої 

висвітлення теоретико-методологічної бази сучасної вищої освіти. Використано 

дослідницькі методи: аналіз та синтез, узагальненнѐ і прогнозуваннѐ. Висвітлено 

результати наукових досліджень низки науковців. Окреслено можливості застосуваннѐ 

різноманітних підходів у вищій освіті. Представлено висновки з виконаного дослідженнѐ 

та перспективи подальших наукових розвідок.  

Ключові слова: вища освіта, теорії, концепції, підходи, конструктивізм, 

навчаннѐ, компетентність,  стилі навчаннѐ, міжособистісні стосунки. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В 

КОНТЕКСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЯК НАСКРІЗНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У публікації йдетьсѐ про актуальні проблеми інформатизації освітнього процесу 
в ЗВО та можливості реалізації наскрізної тенденції в розвитку педагогічної освіти, – 
інформатизації, у процес підготовки майбутніх учителів української мови і літератури. 
Авторка доводить, що наразі означений процес відбуваютьсѐ посередньо й потребую 
радикальних коректив, відповідальності та серйозного контроля за виконаннѐм. Длѐ 
ѐкісної інформатизації системи педагогічної освіти варто модернізувати технічне 
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оснащеннѐ відповідних закладів; розробити та впровадити комбіновані 
практикооріюнтовані та студентоценровані моделі навчаннѐ; забезпечити викладаннѐ 
всіх дисциплін фахівцѐми з інформаційно-комунікаційноя компетентністя, а освітній 
процес – ѐкісними е-матеріалами, зокрема ЕНК тощо.  

Ключові слова: е-навчаннѐ; інформатизаціѐ; інформаційно-комунікаційна 
компетентність; майбутні вчителі української мови і літератури; педагогічна освіта. 

 

Постановка проблеми. Головноя рушійноя силоя збалансованого 

(соціально-еколого-економічного) розвитку держави й суспільства в цілому ю 

нові знаннѐ, створеннѐ, трансформація та транслѐція ѐких гарантую 

інформатизаціѐ суспільства. Наразі інформатизаціѐ ю не забаганкоя, а 

нагальноя потребоя та вимогоя часу. Більше того, продукуваннѐ нових 

знань, їх трансформаціѐ, поширеннѐ та практичне впровадженнѐ не можливе 

без сучасного високоѐкісного інформаційного забезпеченнѐ: матеріально-

технічної бази, інформаційного середовища, лядського інтелекту тощо. 

Особливої уваги потребую питаннѐ підвищеннѐ рівнѐ інформаційно-

комунікаційної компетентності суспільства. Так, аби досѐгти високих 

показників у всіх сферах діѐльності, варто навчити лядство ефективно й 

раціонально застосовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології.  

Майбутнім інтелектуальним потенціалом нації ю молодь, учнівська та 

студентська, тому акцент варто зробити саме на інформатизації системи 

освіти всіх рівнів, що стане важливим кроком у світовий інформаційний 

простір. До того ж, саме інформатизаціѐ ю одніюя з наскрізних тенденцій у 

розвитку ювропейської системи освіти (порѐд із глобалізаціюя, інтеграціюя 

та транснаціоналізаціюя). 

Інформатизація освіти не варто ототожнявати з комп’ятеризаціюя. 

Вона маю значно глобальніший зміст, структуру, закономірності та стадії 

розвитку. Насамперед, це процес, що зміняю траюкторія руху всіюї системи 

освіти та спрѐмовую її в інше русло, – русло міжособистісної та колективної 

взаюмодії, ефективної комунікації, швидкого реагуваннѐ на різні виклики, 

самовдосконаленнѐ, креативності, вільної оріюнтації у сфері інформаційних 

технологій тощо. Сьогодні всі сфери діѐльності потребуять фахівців, ѐкі б 

мали професійні знаннѐ, уміннѐ, здатності та інформаційно-комунікаційну 

компетентність. З оглѐду на це, підготовка майбутніх педагогів, зокрема 

вчителів української мови і літератури в контексті інформатизації освіти 

набуваю особливої актуальності. 

Аналіз актуальних досліджень. Про інформатизація системи освіти 

йшлосѐ в багатьох публікаціѐх українських і зарубіжних науковців. Якщо 

говорити про вищу освіту, то в ця царину значний внесок зроблено 

В. Андрущенком, С. Бешенковим, В. Биковим, Б. Гершунським, А. Гуджіюм, 
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М. Жалдаком, Ю. Жаком, Н. Захаровоя, Л. Златів, М. Згуровським, 

А. Єршовим, С. Караманом, О. Кивляк, О. Кучерук, Г. Корицькоя, 

Л. Макаренко, Н. Морзе, В. Лаптювим, М. Лапчиком, Ю. Машбицем, 

А. Нікітіноя, Ю. Рамським, О. Романовським, Л. Рускіліс, О. Семеног, 

О. Спіріним, С. Яшановим та ін. Проте, з оглѐду на стрімкий технічний прогрес 

у світі, наѐвний науковий доробок потребую нових досліджень, спрѐмованих 

саме на підготовку у високоѐкісному інформаційному середовищі майбутніх 

фахівців усіх галузей і спеціальностей, зокрема вчителів української мови і 

літератури, з відповідноя компетентністя, уміннѐм ефективно застосовувати 

інформаційні технології в подальшій професійній діѐльності. 

Мета статті – закцентувати увагу на актуальності проблеми 

інформатизації освітнього процесу в закладах вищої педагогічної освіти; 

розглѐнути можливості реалізації наскрізної тенденції в розвитку 

педагогічної освіти, – інформатизації, у процес підготовки майбутніх 

учителів української мови і літератури. 

Завдання: 1) визначити проблеми інформатизації освітнього процесу 

в ЗВО та шлѐхи розв’ѐзаннѐ їх; 2) описати процес підготовки майбутніх 

учителів української мови і літератури з оглѐду на тенденція 

інформатизації освітньої галузі.  

Методи дослідження. Поставлені завданнѐ реалізуюмо за 

допомогоя таких методів:  

• теоретичні: аналіз, синтез і узагальненнѐ інформації длѐ 

визначеннѐ основних проблем, що стоѐть на шлѐху інформатизації освіти й 

можливостей її реалізації у процес підготовки майбутніх учителів 

української мови і літератури;  

• емпіричні: власні спостереженнѐ за освітнім процесом; 

• статистичні: кількісний і ѐкісний аналіз показників із метоя 

отриманнѐ достовірних результатів щодо здійсненнѐ інформатизації вищої 

педагогічної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми інформатизації 

освітнього процесу в ЗВО та шляхи їх розв’язання. Без сумніву, можна 

стверджувати, що інформатизаціѐ ю інструментом поліпшеннѐ ѐкості освіти, 

одним із напрѐмів її модернізації, а відтак і розвитку держави й 

суспільства. Цей факт мав би дати поштовх до миттювого реагуваннѐ на 

виклики, що постали перед освітньоя галуззя, з-поміж ѐких клячовими ю: 

• модернізаціѐ інформаційно-комунікаційних технологій (засобів, 

підходів, методів, прийомів тощо) навчаннѐ; 

• розробленнѐ сучасних моделей навчаннѐ; 
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• підготовка (перепідготовка) висококваліфікованих викладачів, ѐкі, 

окрім суто професійних компетентностей, мали б ще й інформаційно-

комунікаційну;  

• забезпеченнѐ ѐкісними й сертифікованими навчальними 

матеріалами та ін. 

Кожен із цих викликів, передусім, залежить від лядського потенціалу 

та маю своя підсистему потреб і запитів.  

Що ж маюмо на увазі, коли йдетьсѐ про модернізація інформаційно-

комунікаційних технологій навчаннѐ? На нашу думку, така технологіѐ вклячаю 

в себе сукупність підходів, методів, прийомів і форм роботи, що інтегровані з 

метоя збереженнѐ, передаваннѐ (обміну) знань і досвіду з допомогоя 

технічних засобів. ІКТ, завдѐки хмарним ресурсам, блогам, YouTube, 

Facebook, Twitter, Telegram, Google та ін., забезпечуять миттюву транслѐція 

інформації; оптимізація та ѐкісну організація освітнього простору; створеннѐ 

цікавої навчальної продукції (комп’ятерних програм, Web-сторінок 

дисциплін, презентацій, е-підручників, е-словників, відеоігор тощо); систему 

об’юктивної перевірки й контроля досѐгнень студентів. SMART-освіта ю 

нагальноя потребоя у підготовці фахівців нового поколіннѐ. 

Оскільки науково-технічний процес стрімко прогресую, то використаннѐ 

застарілих підходів, методів і форм роботи в навчанні студентів може 

призвести до глобальної кризи на ринку праці, спричиненої нестачея 

кваліфікованих кадрів. Особливої гостроти означена проблема набуваю у 

процесі підготовки майбутніх учителів-предметників, адже саме вони ю 

«поширявачами» знань, умінь, досвіду. Тобто сучасний викладач ЗВО маю 

«йти в ногу з часом» і формувати у студентів професійні компетентності 

новими технологіѐми, аби ті, незалежно від майбутньої професії, уміли 

застосовувати ці технології у своїй подальшій фаховій діѐльності. Ми 

поділѐюмо думку Л. Рускуліс, що закладам загальної середньої освіти 

«потрібен учитель, ѐкий досѐгнув акме-вершин педагогічної творчості, 

здатний до інноваційних перетворень і готовий до постійного підвищеннѐ 

власного фахового рівнѐ за допомогоя засобів усемережжѐ» (Рускуліс, 2019, 

с. 327). Лише за такої умови держава матиме високопрофесійних педагогів зі 

сформованоя інформаційно-комунікаційноя компетентністя. Тому виникаю 

нагальна потреба в модернізації можливостей технічного оснащеннѐ 

закладів вищої освіти та інших засобів навчаннѐ (електронних підручників, 

навчальних е-матеріалів тощо), підходів, методів, прийомів і форм роботи. 

Оновленнѐ освітньої системи ЗВО вимагаю розробленнѐ сучасних 

моделей навчаннѐ. Під такоя моделля розуміюмо певну схему, ѐка даю 
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уѐвленнѐ про процес здобуттѐ знань, умінь і навичок та засоби його 

реалізації, що спрѐмовані на позитивний результат. Сучасна система освіти 

маю безліч таких моделей навчаннѐ, ѐк традиційних, так і повністя інфор-

матизованих. Ми не маюмо на меті зараз аналізувати їх, лише зазначимо, що 

майбутніх педагогів не можна готувати лише засобами мобільних ІКТ, адже 

пріоритетноя компетентністя вчителѐ ю комунікативна, а навчитисѐ 

педагогічної комунікації онлайн неможливо. Суто традиційні моделі теж не 

на часі, бо маюмо підготувати фахівцѐ, ѐкий володію сучасними технологіѐми й 

може навчити інших працявати з ними. З оглѐду на це, моделі навчаннѐ длѐ 

майбутніх учителів, у тому числі української мови і літератури, маять бути 

комбінованими. Вони ю альтернативоя традиційному (аудиторному) і 

дистанційному (позааудиторному) навчання. «Комбіноване навчаннѐ 

інтегрую синхронні й асинхронні комунікаційні технології, нормальне та 

неформальне навчаннѐ, ѐкісні друковані та електронні навчальні матеріали, 

онлайнову та офлайнову фасилітація…» (Adams, 2008, с. 70). Окрім того, су-

часна модель навчаннѐ маю бути практикооріюнтованоя та студенто-

центричноя. До цього питаннѐ ми повернемось у наступних публікаціѐх. 

Далі зосередимо увагу ще на одному виклику, що постав перед 

освітньоя галуззя та вимагаю забезпеченнѐ – це підготовка 

(перепідготовка) висококваліфікованих фахівців, ѐкі окрім суто 

професійних компетентностей, повинні мати ще й інформаційно-

комунікаційну. Безперечно, комбіноване навчаннѐ студентів вимагаю 

викладачів, ѐкі можуть забезпечити його.  

Власні спостереженнѐ й досвід роботи в закладах вищої освіти даять 

змогу висловити думку про те, що порѐд із досконалим володіннѐм 

предмету, методикоя його викладаннѐ, ерудованістя, необхідний творчий 

підхід, креативність і вміннѐ всебічно застосовувати ІКТ. Сучасній 

прогресивній молоді зовсім не цікаво слухати «нудні» лекції та виконувати 

«стандартні» вправи й завданнѐ з підручника. Необхідні нові й цікаві 

форми поданнѐ, закріпленнѐ й перевірки матеріалу. До того ж, значна 

частина інформації маю опрацьовуватисѐ студентами самостійно, 

позааудиторно. Це можна забезпечити лише за умови наѐвності 

відповідних технічних засобів і вміннѐ застосовувати їхні можливості. Тобто 

викладач педагогічного закладу освіти повинен не просто досконало 

володіти фаховим матеріалом, але й уміти представити його за допомогоя 

інформаційно-комунікаційних ресурсів. 

Електронні навчальні ресурси розглѐдаять «ѐк додаткові навчально-

методичні засоби, інтегровані в освітній процес педагогічних ЗВО з метоя 
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збираннѐ, організації, зберіганнѐ, обробки, передачі та представленнѐ 

навчальної інформації, що дозволѐять організовувати навчальну та 

професійну діѐльність студентів (Шевченко, 2017, с. 183). Уміннѐ 

працявати з різними е-засобами та е-ресурсами допоможе підготувати 

ѐкісні й цікаві навчальні матеріали, ѐкі відповідатимуть вимогам 

сертифікації, що ю ще одним нагальним викликом на шлѐху до 

інформатизації освіти. До таких матеріалів належать електронні навчальні 

курси (ЕНК). ЕНК – це не просто файл з інформаціюя про ту чи ту 

дисципліну, – це комплекс навчально-методичних матеріалів, створений 

длѐ індивідуального та групового онлайн-навчаннѐ з можливістя 

взаюмозв’ѐзку з тьятором. Електронний навчальний курс містить робочу 

програму; теоретичний матеріал дисципліни з цікавими презентаціѐми; 

відео-лекції; практичні занѐттѐ із креативними завданнѐми, 

рекомендаціѐми та зразками виконаннѐ їх; індивідуальні творчі завданнѐ 

тощо. Робота з ЕНК ю прозороя, адже студент бачить зразки виконаннѐ 

завдань, критерії оціняваннѐ та, зрештоя, – ту кількість балів, ѐку отримав 

за виконану роботу. Це цікава форма онлайнового навчаннѐ зі зворотнім 

зв’ѐзком та постійним контролем з боку викладача. Ми переконані, що ЕНК 

ю вкрай необхідним засобом навчаннѐ студентів (денної та заочної форм), у 

тому числі майбутніх учителів української мови і літератури.  

Якщо узагальнити вищесказане, то наразі длѐ ѐкісної інформатизації 

системи педагогічної освіти варто модернізувати технічне оснащеннѐ 

відповідних закладів; розробити та впровадити комбіновані практико-

оріюнтовані та студентоцентричні моделі навчаннѐ; забезпечити викладаннѐ 

всіх дисциплін фахівцѐми з інформаційно-комунікаційноя компетентністя, а 

освітній процес – ѐкісними е-матеріалами, зокрема ЕНК тощо. 

Більшість ЗВО педагогічного спрѐмуваннѐ наразі здійсняять активну 

інформатизація, проте, ѐк показую практика, ю такі, де цей процес 

відбуваютьсѐ частково, або ж формально, лише «на папері». 

Підтвердженнѐм ціюї думки ю проведене нами опитуваннѐ з-поміж 

викладачів і студентів різних закладів освіти. Нами було запропоновано 

дати відповіді на такі питаннѐ: 

1. Чи оснащені аудиторії/лабораторії/центри підвищеннѐ 

компетентностей комп’ятерами, проюкторами, смарт-дошками (SMART 

Board) та іншими технічними засобами навчаннѐ? 

2. Чи використовуять викладачі (длѐ студентів) / чи використовуюте 

ви (длѐ викладачів) на лекціѐх і практичних занѐттѐх презентації? 

3. Чи працяюте ви з електронними навчальними курсами? 
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Результати невтішні… Ось що маюмо: на перше питаннѐ із 390 

респондентів 5-ти закладів освіти різних регіонів України (зумисне не 

називаюмо їх, аби не викликати негативу до опитуваних з боку керівництва) 

233 зазначили, що «так», аудиторії оснащені ТЗН. На друге питаннѐ ми 

отримали схвальну відповідь від 157 респондентів; 45 учасників 

опитуваннѐ повідомили, що презентації використовуятьсѐ лише окремими 

викладачами; 188 осіб відповіли, що такої практики в них немаю. Ще гірша 

ситуаціѐ з електронними навчальними курсами, адже із 390 респондентів 

лише 78 стверджували, що працяять з е-курсами (відверто зазначимо, що 

всі вони були з Київського університету імені Бориса Грінченка). 

Ці показники доводѐть, що інформатизаціѐ системи педагогічної освіти 

відбуваютьсѐ посередньо. Ми переконані, що цей процес потребую радикаль-

них коректив, відповідальності та серйозного контроля за виконаннѐм. 

Можливості реалізації інформатизації у процес підготовки 

майбутніх учителів української мови і літератури. Процес 

інформатизації не ю універсальним длѐ всіх напрѐмів і спеціальностей (про 

це ми вже говорили на початку статті), адже кожна окрема компетентність 

вимагаю конкретних засобів навчаннѐ. 

До фахових компетентностей майбутнього філолога, вчителѐ 

української мови і літератури належать: філологічна, лінгвістична, 

літературознавча, лінгвальна, прикладна лінгвістично-оріюнтована, 

комунікативна професійно-оріюнтована, літературознавчо-критична, 

психолого-педагогічна, методична, репрезентаційна, проюктно-діѐльнісна 

(Освітньо-професійна програма, 2017, с. 8–11). Важливо розуміти, що 

формуятьсѐ вони у процесі засвоюннѐ саме фахових дисциплін.  

Розглѐнемо можливості застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних 

технологій під час засвоюннѐ програмового матеріалу з дисципліни 

«Сучасна українська літературна мова».  

Цей освітній компонент маю такі складники/дисципліни: «Фонетика і 

фонологіѐ. Орфоепіѐ», «Лексикологіѐ, лексикографіѐ. Фразеологіѐ», 

«Морфеміка і словотвір», «Граматика. Морфологіѐ», «Синтаксис. 

Пунктуаціѐ». Ми переконані, що електронний навчальний курс повністя 

забезпечить інформатизація процесу засвоюннѐ дисципліни. Наповненнѐ 

цього ресурсу може бути різним, залежно від матеріалу, технічних 

можливостей студентів, креативності викладача та інших факторів. 

Длѐ кращого сприйнѐттѐ пропонуюмо схематичне зображеннѐ 

структури ЕНК з освітнього компоненту «Сучасна українська літературна 

мова»: 
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Далі, длѐ відображеннѐ можливостей реалізації інформатизації у 

процес підготовки майбутніх учителів української мови і літератури, 

зосередимо увагу на двох складниках вищезазначеного ЕНК, а саме на 

практичних та індивідуальних творчих завданнѐх із дисциплін «Фонетика і 

фонологіѐ. Орфоепіѐ» та «Лексикологіѐ, лексикографіѐ. Фразеологіѐ». 

«Фонетика і фонологіѐ. Орфоепіѐ» 

Тема занѐттѐ: Орфоепічні норми української літературної мови. 

Практичні завданнѐ: 

1. Комп’ятерний тренажер «Перевір своя орфоепічну вправність». 

Рекомендації до виконаннѐ: 

• за умови правильної відповіді, у правому нижньому куті 

з’ѐвлѐютьсѐ позитивний смайлик; 

• ѐкщо відповідь буде помилковоя, там же з’ѐвлѐютьсѐ засмучений 

смайлик і повертаютьсѐ початковий текст завданнѐ; 

• ѐкщо виникнуть труднощі, можна скористатисѐ підказкоя 

викладача, де розміщене необхідне правило. 

Візуально тренажер маю такий виглѐд: 

 

 

 

 
 

г(ґ)рунт, г(ґ)удзик, г(ґ)урт, г(ґ)гніздо, г(ґ)одинник, 

г(ґ)атунок, г(ґ)анок, прое(є)кт, трае(є)кторія, круі(ї)з 

ПЕРЕВІРИТИ 

ПІДКАЗКА ВИКЛАДАЧА 
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2. Підготуйте орфоепічний онлайн-словник із 10 словникових статей 

професійного спрѐмуваннѐ на літеру А. 

Рекомендації до виконаннѐ: 

• у словниковій статті спочатку засвідчуютьсѐ написаннѐ слова, а 

потім – його вимова; 

• затранскрибовані слова та їх частини необхідно оформити у 

клѐмрах та курсивом; 

• словник подати онлайн. 

Візуально онлайн-словник виглѐдаю так: 

 
Індивідуальні творчі завданнѐ: 

1. Запишіть власне відео, у ѐкому ви читаюте текст, чітко вимовлѐячи 

звуки *дж+ і *дз+. Файл завантажте в систему Moodle або надайте 

гіперпокликаннѐ на YouTube. 

Над нещодавно посадженим деревцем кружлѐли і дзвінко дзижчали 

величезні джмелі. Порѐд, у зеленій, омолодженій весноя, травичці щось 

видзьобували курчата. А десь далеко було чути дзѐвкотіннѐ цуценѐти і 

дзенькіт цепка на його шиї.  

2. Розробіть власний макет орфоепічного онлайн-словника. Файл 

завантажте на Google диск та дайте доступ викладачеві длѐ перевірки 

завданнѐ. 

«Лексикологіѐ, лексикографіѐ. Фразеологіѐ» 

Тема занѐттѐ: Лексичні та фразеологічні засоби української мови. 

Практичні завданнѐ: 

1. Створіть хмару тегів, ѐка б висвітлявала тему «Лексика української 

мови». 

Рекомендації до виконаннѐ: 

• хмару тегів можна створити за допомогоя таких сервісів: Word It 

Out, Word Cloud Generation, Word Art; 

• теги у хмарі маять бути лише власне українськими; 

• файл необхідно розмістити в соціальних мережах і дати 

викладачеві покликаннѐ длѐ перевірки завданнѐ. 

До прикладу пропонуюмо оріюнтовний взірець хмари тегів, ѐка 

характеризую українську мову: 
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2. Створіть онлайн-енциклопедія фразеологізмів української мови. 

Рекомендації до виконаннѐ: 

• енциклопедіѐ маю бути створена на Google диску з доступом длѐ її 

наповненнѐ всіх студентів групи та викладача (длѐ перевірки); 

• обов’ѐзково варто вказувати авторів словникових статей; 

• словникові статті слід оформити, ураховуячи всі норми літературної 

мови та зміни, що відбулисѐ в Українському правописі (2019 р.); 

• кожен студент/студентка маю підготувати по 10 словникових статей 

(повтореннѐ ю неприпустимим). 

Длѐ кращого розуміннѐ і правильного виконаннѐ завданнѐ 

пропонуюмо його взірець: 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-енциклопедія фразеологізмів 

української мови 

АЖ У 

ЗЕМЛЮ 

ВКИПІТИ 

Бути надзвичайно враженим, 

занепокоєним, схвильованим чимсь 

несподіваним, непередбачуваним. – А що 

буде, коли він у серце влізе і не вилізе 

звідти? – з-під набряклих вій твердо глянув 

у вічі другові. Той аж у землю вкипів – 

так вразили слова… (М. Стельмах).  

Катерина Світленко 

 

 

 

НАРОБИТИ 

ШУМУ 

Приверну ти до себе загальну увагу, стати 

предметом обговорення, дискусій і. т. ін. – 

Уже перша зірка «Лірики», видана ще в 

Славгороді, наробила шуму, принесла йому 

і славу, й гроші (А. Головко).  

Андрій Гудзь 
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Індивідуальні творчі завданнѐ: 

1. Підготуйте мультимедійну презентація на тему «Споконвічно 

українські та запозичені слова». Файл завантажте в систему Moodle. 

2. Запишіть відео, де ви читаюте власне есе на тему «Фразеологізми в 

науковому тексті: за чи проти». Файл завантажте в систему Moodle або 

надайте гіперпокликаннѐ на YouTube. 

Кожна із запропонованих вправ спрѐмована не лише на засвоюннѐ 

матеріалу й формуваннѐ конкретних компетентностей, але й на те, аби 

зробити освітній процес сучасним, інформатизованим, а отже й цікавим і 

креативним. 

Висновки. Узагальняячи власні думки та спостереженнѐ, тезово 

висновкуюмо: 

• інформаційні технології ю важливим інструментом підвищеннѐ 

ѐкості освіти, у тому числі педагогічної;  

• наразі інформатизаціѐ системи педагогічної освіти відбуваютьсѐ 

посередньо; цей процес потребую радикальних коректив, відповідальності 

та серйозного контроля за виконаннѐм; 

• длѐ ѐкісної інформатизації системи педагогічної освіти варто 

модернізувати технічне оснащеннѐ відповідних закладів; розробити та 

впровадити комбіновані практикооріюнтовані та студентоценровані моделі 

навчаннѐ; забезпечити викладаннѐ всіх дисциплін фахівцѐми з 

інформаційно-комунікаційноя компетентністя, а освітній процес – 

ѐкісними е-матеріалами, зокрема ЕНК тощо. 

• на наше переконаннѐ, електронні начальні курси з усіх фахових 

дисциплін длѐ майбутніх учителів української мови і літератури 

забезпечать не лише інформатизація освітнього процесу, але й зроблѐть 

його пізнавальним, цікавим і прозорим длѐ студентів; 

• наповненнѐ ЕНК може різнитисѐ, залежно від дисципліни, 

матеріалу, технічних можливостей студентів, креативності викладача й 

інших факторів, проте завданнѐ маять бути практикооріюнтованими та 

спрѐмованими на формуваннѐ відповідних компетентностей, зокрема 

фахової та інформаційно-комунікаційної. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в дослідженні 

питаннѐ комбінованої практикооріюнтованої моделі навчаннѐ української 

мови ѐк іноземної. 
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РЕЗЮМЕ 
Овсиенко Людмила. Подготовка будущих учителей украинского ѐзыка и 

литературы в контексте информатизации как сквозной тенденции в развитии высшего 
образованиѐ. 

В публикации речь идет об актуальных проблемах информатизации учебного 
процесса в УВО и возможности реализации сквозной тенденции в развитии 
педагогического образованиѐ, – информатизации, в процесс подготовки будущих 
учителей украинского ѐзыка и литературы. Автор доказывает, что сейчас этот 
процесс требует радикальных корректив, ответственности и серьезного контролѐ 
за выполнением. Длѐ качественной информатизации системы педагогического 
образованиѐ стоит модернизировать техническое оснащение соответствуящих 
учреждений; разработать и внедрить комбинированные практикоориентированые 
и студентоцентричные модели обучениѐ; обеспечить преподавание всех дисциплин 
специалистами с информационно-коммуникационной компетентностья, а 
образовательный процесс – качественными е-материалами, в частности ЭУК и т.д.  

Ключевые слова: электронное обучение; информатизациѐ; информационно-
коммуникационнаѐ компетентность; будущие учителѐ украинского ѐзыка и 
литературы; педагогическое образование. 

SUMMARY 
Ovsiienko Liudmyla. Training future teachers of the Ukrainian language and 

literature within the framework of informatization as the comprehensive tendency in 
development of higher education. 

This publication considers relevant issues in informatization of the educational 
process at institutions of higher education and opportunities for implementing 
informatization as a comprehensive tendency in development of higher education into 
training of future teachers of the Ukrainian language and literature. The main task of this 
research is to describe the process of training future teachers of the Ukrainian language and 

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/%20if/2018/op_bak_uml.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/%20if/2018/op_bak_uml.pdf
http://ite.kspu.edu/issue-30/p180-190/full
http://ite.kspu.edu/issue-30/p180-190/full
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literature with consideration of the tendency for informatization of education. The task has 
been accomplished with the use of the following methods: theoretical (analyzing, 
synthesizing and generalizing information to determine the main problems faced by 
informatization of education, and to understand the opportunities for its implementation 
into the process of training future teachers of the Ukrainian language and literature), 
empirical (the author’s own observations of the educational process), statistical (quantitative 
and qualitative analysis of data with the purpose of obtaining accurate results on 
implementation of informatization in the field of higher pedagogical education). In this work, 
the author argues that this process is currently characterized by mediocre quality and 
therefore it needs radical changes, more responsibility and tighter supervision for its 
participants. To ensure high-quality informatization of the pedagogical education system, the 
following steps are required: to modernize technological infrastructure for education 
institutions; to develop and implement combined practice-driven and student-oriented study 
patterns; to ensure that all subjects are taught by professors possessing good information 
and communication competence, and that the educational process involves high-quality 
electronic materials, in particular, electronic courses etc. Electronic courses for all vocational 
subjects studied by future teachers of the Ukrainian language and literature will ensure 
informatization of the educational process and make it informative, interesting and 
transparent for the students. The content of an electronic course may differ depending on a 
specific subject, material, students’ technical capacity, teacher’s creativity and other factors, 
but the tasks included should be practice-driven and designed to form corresponding 
competences, especially vocational and informational-communicative competences.  

Key words: е-learning, informatization, information and communication competence, 
future teachers of the Ukrainian language and literature, pedagogical education. 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ДЕФІНІЦІЮВАННЯ 
 

У статті розкрито підходи щодо дефініціяваннѐ підприюмницької 

компетентності в умовах нової філософії освіти. На основі використаннѐ комплексу 

дослідницьких методів охарактеризовано специфіку становленнѐ понѐттѐ 

підприюмництва в іноземній та вітчизнѐній науковій думці. Запропоновано 

трактуваннѐ підприюмницької компетентності ѐк клячової, згідно з Рекомендаціѐми 

Європейського Парламенту та Ради Європи. Представлено структуру 

підприюмницької компетентності Entre Comp та визначено дефініція 

підприюмницької компетентності ѐк наскрізної компетентності, ѐка 

застосовуютьсѐ в усіх сферах життѐ. Відзначено, що формуваннѐ підприюмницької 

компетентності у процесі фахової підготовки майбутніх учителів дозволить 

розкрити всі потенційні можливості сучасного педагога Нової української школи. 
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Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток сфери виробництва і 

послуг зумовляю заміну традиційних способів мисленнѐ та потребу у 

формуванні особистості, ініціативної та творчої, здатної сприймати зміни 

сьогоденнѐ та брати відповідальність за прийнѐті рішеннѐ. У цьому 

контексті вирішальним ю спрѐмуваннѐ сучасної освіти до впровадженнѐ 

компетентнісного підходу. Варто зазначити, що протѐгом останніх 

десѐтиліть сучасна система освіти приділѐю особливу увагу формування 

підприюмницької компетентності ѐк вирішальної у розвиткові (ѐк 

приватному, так і професійному) особистості та соціально-економічному 

розвиткові суспільства загалом, адже сучасні реалії соціокультурного життѐ 

вимагаять від будь-ѐкої особистості розуміннѐ політичних і соціально-

економічних підвалин функціонуваннѐ держави, усвідомленнѐ 

особливостей організації економічної сфери, володіннѐ елементарними 

вміннѐми оптимально організувати свій час, бяджет, внутрішні та зовнішні 

ресурси з максимальноя користя длѐ себе (Лупаренко, 2020, с. 244).  

Аналіз актуальних досліджень. Існую значна кількість наукових праць, 

присвѐчених дослідження різних аспектів підприюмницької компетентності 

особистості та формування педагогічних засад економічної освіти. 

Багатопланових проблем економічного вихованнѐ підростаячого поколіннѐ 

торкалисѐ з певноя повнотоя їх розкриттѐ у своїх дослідженнѐх філософи, 

економісти, соціологи, психологи, педагоги (Г. Аврех, А. Абрамова, А. Аменд, 

А. Бірман, Ю. Васильюв, В. Жамін, Н. Клепач, В. Попов, В. Шубінський). 

Напрѐми підготовки учнів до підприюмницької діѐльності розкрито В. Дри-

жаком, Д. Закатновим, С. Мельником, Н. Пасічник, Н. Побірченко, О. Тополь.  

Понѐттѐ «компетентність» і «компетентнісний підхід» 

досліджувалисѐ Н. Бібік, С. Вишнѐківськоя, С. Гончаренком, І. Зѐзяном, 

О. Локшиноя, О. Пометун, О. Семеног, В. Стрельніковим, Ю. Татуром, 

А. Хуторським та ін. У вітчизнѐній педагогіці Т. Фурманом розглѐнуто 

окремі аспекти формуваннѐ професійної компетентності в майбутніх 

фахівців у галузі економіки та підприюмництва.  

Дослідженнѐ понѐттѐ «підприюмницька компетентність» ѐк клячової 

компетентності окреслено в працѐх Т. Гільберг та С. Тарнавської. 

Підприюмницьку компетентність ѐк аналог компетентності підприюмливості та 

фінансової грамотності розглѐдаять М. Рудь, Г. Назаренко, В. Узунов, 

О. Пометун, І. Зимнѐ, Ш. Мунді, Ю. Білова, О. Проценко. Водночас виѐвлено 
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відсутність фундаментальних досліджень щодо обґрунтуваннѐ сутнісних 

ознак, форм і методів формуваннѐ підприюмницької  компетентності 

майбутніх учителів початкової школи в умовах нової філософії освіти. 

Мета статті полѐгаю в аналізі підходів щодо дефініціяваннѐ 

підприюмництва та підприюмницької компетентності в науковому дискурсі.  

Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ було використано такі 

методи: аналіз наукової літератури з проблеми дослідженнѐ; вивченнѐ й 

узагальненнѐ педагогічного досвіду. 

Виклад основного матеріалу. В останні роки підприюмництво ю 

надзвичайно популѐрним понѐттѐм ѐк у соціальному, так і в науковому 

дискурсі. З’ѐвлѐютьсѐ все більше різноманітних «підприюмницьких» 

проюктів, стратегій та програм, спрѐмованих на його розвиток. Важливість 

формуваннѐ підприюмницької компетентності в умовах становленнѐ і 

розвитку ринкової економіки ю загальновизнаноя.  

Длѐ глибини наукового аналізу вважаюмо за необхідне внести деѐкі 

уточненнѐ щодо дефініції понѐттѐ «підприюмницька компетентність». 

Розглѐнемо, передусім, сутність понѐттѐ «підприюмництво» та його 

трактуваннѐ іноземними вченими. Так, одним із перших дослідників, ѐкий 

створив найбільш цілісну концепція підприюмництва, був австрійський 

економіст Й. Шумпетер. Він уважав, що підприюмництво допомагаю 

розвиватисѐ суспільству завдѐки «здійснення нових комбінацій», основними 

з ѐких ю: створеннѐ нового, невідомого споживачеві блага, відкриттѐ нових 

технологій виробництва і комерційного використаннѐ уже існуячих благ, 

освоюннѐ нових ринків збуту, освоюннѐ нових джерел сировини, зміна 

структури галузі або виробництва. Отже, в основі підприюмництва лежить акт 

відкриттѐ нових прибуткових можливостей економічної системи. Головноя 

цілля підприюмницької діѐльності ю отриманнѐ вигоди, а середовищем 

діѐльності підприюмцѐ – невизначеність (Пискун та Сокол, 2018, с. 118). 

На думку французького винахідника та інженера Ж. Бодо, 

підприюмець – це особа, ѐка несе відповідальність за власну справу, самос-

тійно її планую, контроляю, організовую та володію підприюмством. Амери-

канський економіст Ф. Уокер зауважував, що в справі підприюмництва слід 

розрізнѐти тих, хто просто надаю капітал задлѐ отриманнѐ відсотків, і тих, хто 

отримую прибуток завдѐки своїм підприюмницьким здібностѐм. Американсь-

кий психолог, автор теорії потреб Д. Макклелланд уважав, що підприюмець – 

це енергійна лядина, ѐка дію в умовах помірного ризику. Американський 

учений П. Друкер стверджував, що підприюмець – лядина, ѐка використовую 

будь-ѐку можливість із максимальноя вигодоя (Курѐча, 2016, с. 24). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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Американський учений А. Шапіро під підприюмцем розумів лядину, 

ѐка несе повну відповідальність за можливу невдачу та все ж таки виѐвлѐю 

ініціативу під час участі в соціально-економічних механізмах та дію в 

умовах ризику. Американський економіст Р. Хізрич наголошував, що 

підприюмництво – процес створеннѐ чогось нового, що володію вартістя, а 

підприюмець – лядина, котра витрачаю на це необхідний час і сили, бере 

на себе весь фінансовий, психологічний і соціальний ризик, отримуячи в 

нагороду гроші й задоволеннѐ досѐгнутим. Цѐ лядина ю винахідником і 

дослідником у своїй галузі, претендентом на ризикований, 

непередбачуваний залишковий дохід післѐ компенсації витрат 

виробництва і виплати податків (Болотов та Дерій, 2012). 

Австрійський економіст Ф. фон Хайек стверджував, що сутність 

підприюмництва полѐгаю в пошуку й вивченні нових економічних 

можливостей, а тому підприюмництво – це модель поведінки, а не вид 

діѐльності. Французький економіст Ж. Б. Сей уважав підприюмцем особу, ѐка 

з’юдную і комбіную фактори виробництва з метоя досѐгненнѐ максимального 

соціально-економічного ефекту. Ірландський економіст Р. Кантільйон називав 

підприюмцем лядину, що дію в умовах ризику (Курѐча, 2016, с. 26). 

Вітчизнѐна економічна наукова думка розглѐдаю підприюмництво 

ѐк економічну категорія, ѐк метод господаряваннѐ, ѐк тип економічного 

мисленнѐ. При цьому, ѐк економічна категоріѐ, підприюмництво 

відображаю взаюмини між його суб’юктами з приводу виробництва, 

розподілу і привласненнѐ благ та послуг. Як тип економічного мисленнѐ, 

суть підприюмництва зводитьсѐ до ініціативної, новаторської, 

самостійної діѐльності, а ѐк метод господаряваннѐ – до найбільш 

повного й ефективного використаннѐ факторів виробництва і прагненнѐ 

реалізувати свої творчі здібності. Зокрема, С. Мочерний, О. Устенко, 

С. Чеботар, поділѐячи ідеї Й. Шумпетера, вважаять, що підприюмництво 

– це самостійне господарське новаторство на основі використаннѐ 

різних можливостей длѐ випуску нових товарів або старих новими 

методами, відкриттѐ нових джерел сировини, ринків збуту тощо з метоя 

отриманнѐ прибутків та самореалізації власної мети. Відомий учений, 

теоретик підприюмництва З. Варналій поѐсняю підприюмництво ѐк 

економічну категорія, особливий тип господаряваннѐ, де головним  

суб’юктом ю підприюмець, ѐкий раціонально поюдную (комбіную) фактори 

виробництва на інноваційній основі і власній відповідальності, організую 

та керую виробництвом з метоя одержаннѐ підприюмницького доходу 

(Болотов та Дерій, 2012). 
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Як бачимо у площині вище окресленого, трактуваннѐ іноземними та 

вітчизнѐними дослідниками понѐттѐ «підприюмництво» дещо 

відрізнѐятьсѐ за змістом. У деѐких науковців на перший план виходить 

прагненнѐ отримати прибуток; у інших – інноваційний та нестандартний 

підхід до вирішеннѐ справ або ризиковий характер підприюмницької 

діѐльності. Як результат, у науковій літературі існую багато дефініцій 

підприюмництва, залежно від цілей та предмету авторських міркувань. 

Підприюмництво – понѐттѐ неоднозначне і по-різному визначене на 

основі окремих наукових дисциплін, длѐ ѐких ю предметом дослідженнѐ. 

Однак, уважаюмо за необхідне застосувати відносно послідовний, юдиний 

підхід до дефініціяваннѐ підприюмництва (та підприюмницької компе-

тентності зокрема) в освітніх цілѐх. Одну з таких можливостей вбачаюмо в 

застосуванні трактуваннѐ підприюмницької компетентності ѐк клячової, 

згідно з Рекомендаціѐми Європейського Парламенту та Ради Європи.   

Так, у Рекомендаціѐх Європейського Парламенту та Ради Європи щодо 

формуваннѐ клячових компетентностей освіти впродовж життѐ (2006) 

одніюя з 8-ми клячових компетенцій ю ініціативність та підприюмництво 

(sense of initiative and entrepreneurship), що передбачаю творчість, 

інноваційний підхід та ризикованість, уміннѐ планувати та організовувати 

проюкти длѐ досѐгненнѐ цілей. У Рамковій програмі оновлених клячових 

компетентностей длѐ навчаннѐ протѐгом усього життѐ Європейського 

Парламенту і Ради Європейського Соязу (2018) уже вжито категорія 

«підприюмницька компетентність» (еntrepreneurship competence) (порівнѐно 

з формуляваннѐм у Рекомендаціѐх (2006) відповідної клячової 

компетентності «ініціативності та підприюмництва» (sense of initiative and 

entrepreneurship) (Пріма, 2020, с. 108). Хоча нове формуляваннѐ ціюї 

компетентності ю дещо коротшим, проте його сутність та значеннѐ збережені. 

Однак, маюмо констатувати, що, незважаячи на посилений інтерес до 

формуваннѐ підприюмницької компетентності, навіть через десѐтиліттѐ післѐ 

Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формуваннѐ 

клячових компетентностей освіти впродовж життѐ (2006) все ще не було 

згоди з приводу трактуваннѐ підприюмницької компетентності та її складових. 

Так, близько половини країн Європи користуятьсѐ визначеннѐм 

підприюмливості, зазначеним в Європейських клячових компетентностѐх. 

Третина країн ЄС використовую власне національне визначеннѐ та близько 10 

країн не маять загального узгодженого визначеннѐ на національному рівні. 

Тому у 2016 році за замовленнѐм Європейської комісії длѐ системи освіти 

була розроблена Entre Comp: The Entrepreneurship Competence Framework 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975
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(Рамка підприюмницької компетентності). У результаті реалізації цього 

проюкту було розроблено структуру (тобто концептуальну модель та детальне 

визначеннѐ) підприюмницьких компетентностей. Рамка підприюмницької 

компетентності пропоную шлѐхи та способи вдосконаленнѐ підприюмницької 

спроможності громадѐн і організацій Європи. Адже протѐгом багатьох років 

розвиток підприюмливості громадѐн і організацій Європи ю одніюя з клячових 

цілей політики ЄС і держав-членів. Поглибляютьсѐ розуміннѐ того, що 

підприюмницьким уміннѐм, знаннѐм і настановам можна навчитисѐ, що, у 

своя чергу, призведе до широкого розвитку підприюмницького мисленнѐ і 

підприюмницької культури, корисних длѐ окремих громадѐн зокрема і длѐ 

суспільства в цілому (EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework, 

2016). Фактично, Entre Comp – це приваблива спроба організувати, згрупувати 

та визначити підприюмницьку компетентність, посилаячись на ювропейське 

визначеннѐ підприюмництва ѐк клячової компетенції.  

Зауважимо, рамка Entre Comp складаютьсѐ з трьох сфер (областей) 

компетентностей: «Ідеї та можливості» (aнгл. ideas and opportunities), 

«Ресурси» (aнгл. resources) та «Трансформаціѐ в дії» (aнгл. taking into 

action). Кожна сфера вклячаю п’ѐть компетентностей, ѐкі спільно 

складаять структурні елементи підприюмницької компетентності 

(EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework, 2016).: 

1) «Ідеї та можливості»: 

- визначеннѐ можливостей; 

- креативність; 

- баченнѐ; 

- оцінка ідей; 

- стале мисленнѐ (aнгл. sustainable thinking); 

2) «Ресурси»: 

- самосвідомість та самоефективність; 

- мотиваціѐ і наполегливість; 

- мобілізаціѐ ресурсів; 

- фінансова та економічна грамотність; 

- мобілізаціѐ інших осіб; 

3) «Трансформаціѐ в дії»: 

- ініціативність; 

- плануваннѐ й управліннѐ; 

- подоланнѐ двозначності, невизначеності і ризиків; 

- співпрацѐ з іншими; 

- безперервне навчаннѐ через досвід. 
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Отже, Entre Comp визначаю підприюмливість ѐк наскрізну 

компетентність, ѐка застосовуютьсѐ в усіх сферах життѐ: починаячи з турботи 

про власний розвиток і до активної участі в житті суспільства, входженнѐ на 

ринок праці в ѐкості працівника чи самозайнѐтої особи та започаткуваннѐ 

різних типів проюктів (культурних, соціальних або економічних).  

Як бачимо з вище окресленого, незважаячи на неоднозначність 

трактувань підприюмницької компетентності, різних дослідницьких 

перспектив та підходів до цього ѐвища, існую згода, принаймні в 

ювропейських країнах, щодо її визначеннѐ длѐ цілей системи освіти. 

Підприюмницька компетентність трактуютьсѐ ѐк здатність особистості 

втілявати ідеї у сферу економічного життѐ; ѐк інтегрована ѐкість, що 

базуютьсѐ на креативності, творчості, інноваційності, здатності до ризику, а 

також спроможності планувати та організовувати підприюмницьку 

діѐльність (Пискун та Сокол, 2018, с. 119). Тобто, можемо стверджувати, що 

це не тільки необхідна ѐкість особистості бізнесмена/підприюмцѐ, а й та 

риса, ѐкої потребую кожна лядина в умовах ринкової економіки. 

Погоджуюмосѐ з думкоя науковиці Ю. Білової, що підприюмницька 

компетентність – це інтегральна психологічна ѐкість особистості, ѐка 

проѐвлѐютьсѐ в умотивованій здатності до творчого пошуку та реалізації 

нових економічних ідей і даю змогу вирішувати різноманітні проблеми в 

повсѐкденному, професійному, соціальному житті. Наѐвність підприюм-

ницької компетентності дозволѐю особистості знаходити й застосовувати 

оптимальне поюднаннѐ ресурсів у процесі виробництва, створявати і 

впроваджувати в економічне життѐ суспільства інновації, йти на певний 

ризик, необхідний длѐ виконаннѐ поставленої мети. Успіх підприюмницької 

діѐльності пов’ѐзаний із самоорганізованістя, діловими та особистісними 

ѐкостѐми підприюмцѐ, ефективністя управліннѐ бізнесом. Важливими ю 

лідерські ѐкості, уміннѐ розв’ѐзувати конфліктні ситуації, приймати рішеннѐ в 

умовах невизначеності, працявати в команді, стимулявати й мотивувати 

зусиллѐ працівників, створявати організаційні структури (Білова, 2013). 

Зазначимо, що в затвердженому в грудні 2020 року Міністерством 

освіти і науки України професійному стандарті за професіѐми «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти» та «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти» виокремлено підприюмницьку компетентність 

ѐк загальну компетентність, що забезпечую здатність до творчого пошуку й 

реалізації нових ідей, до самопрезентації та результатів своюї професійної 

діѐльності; здатність до керуваннѐ власним життѐм і кар’юроя (Наказ 

Мінекономіки, 2020). Професійний стандарт утіляю сучасний підхід до 
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визначеннѐ переліку та опису загальних і професійних компетентностей 

учителѐ. Тому досить знаковим, на нашу думку, ю визнаннѐ на 

загальнодержавному рівні необхідності формуваннѐ в сучасного вчителѐ 

підприюмницької компетентності ѐк особистісно-професійної ѐкості, що 

сприѐю успіху, активній життювій позиції та готовності докладати зусиль длѐ 

соціального розвитку й економічного зростаннѐ в Україні. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На підставі 

проведеного теоретичного аналізу, розглѐдаячи становленнѐ понѐттѐ 

«підприюмницька компетентність» в історичному дискурсі, а також 

трактуваннѐ змісту та складових підприюмницької компетентності згідно з 

ювропейським досвідом, можемо констатувати, що формуваннѐ 

підприюмницької компетентності ю одним із пріоритетних напрѐмів 

сучасної освіти. Підприюмницьку компетентність характеризуюмо ѐк 

наскрізну компетентність, ѐка застосовуютьсѐ в усіх сферах життѐ; базуютьсѐ 

на креативності, творчості, інноваційності, здатності до ризику. 

Формуваннѐ підприюмницької компетентності у процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів забезпечить удосконаленнѐ освітнього процесу, 

дозволить розкрити всі потенційні можливості сучасного педагога Нової 

української школи. Перспективи подальших наукових розвідок пов’ѐзуюмо 

з дослідженнѐм педагогічних умов формуваннѐ та розвитку 

підприюмницької компетентності майбутніх учителів початкової школи в 

умовах освітнього процесу закладу вищої освіти.  
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РЕЗЮМЕ 
Прима Раиса, Бортнюк Татьяна. Предпринимательскаѐ компетентность: 

сущность и определение. 
В статье раскрыты подходы к определения предпринимательской 

компетентности в условиѐх новой философии образованиѐ. Используѐ комплекс 
исследовательских методов, дана характеристика становлениѐ понѐтиѐ 
предпринимательства в иностранной и отечественной научной мысли. Предложена 
трактовка предпринимательской компетентности как клячевой, согласно 
Рекомендациѐм Европейского Парламента и Совета Европы. Представлена 
структура предпринимательской компетентности Entre Comp. 
Предпринимательскаѐ компетентность определена как сквознаѐ компетентность, 
применѐемаѐ во всех сферах жизни. Отмечено, что формирование 
предпринимательской компетентности в процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей позволит раскрыть все потенциальные возможности 
современного педагога Новой украинской школы. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательскаѐ 
компетентность, Entre Comp, структура предпринимательской компетентности, 
клячеваѐ компетентность, образовательный процесс. 

SUMMARY 
Prima Raisa, Bortniuk Tetiana. Entrepreneurial Competence: Essence and Definition. 
The article reveals the approaches to the definition of entrepreneurial competence in 

the new philosophy of education. The specifics of the formation of the concept of 
entrepreneurship in foreign and domestic scientific thought based on the use of a set of 
research methods are characterized in this article. 

The interpretation of entrepreneurial competence as key is proposed, in accordance 
with the Recommendations of the European Parliament and the Council of Europe. 
Entrepreneurial competence involves creativity, innovation and risk-taking, the ability to plan 
and organize projects to achieve goals. The understanding is revealed that entrepreneurial 
skills, knowledge and abilities can be learned, which, in turn, will lead to the widespread 
development of entrepreneurial thinking and entrepreneurial culture, useful for individual 
citizens in particular and for society as a whole. 

The description of the Entrepreneurship Competence Framework is revealed and 
presented. The structure of Entre Comp is considered. The Entrepreneurship Competence 
Framework offers ways and means to improve the entrepreneurial capacity of European 
citizens and organizations. Entre Comp consists of three areas of competence: іdeas and 
opportunities, resources and taking into action. Each area includes five competencies, which 
together make up the structural elements of entrepreneurial competence. 

Considering the formation of the concept of “entrepreneurial competence” in 
historical discourse, as well as the interpretation of the content and components of 
entrepreneurial competence in accordance with European experience, it is determined that 
the formation of entrepreneurial competence is one of the priorities of modern education. 

The definition of entrepreneurial competence as through-end competence is used in 
all spheres of life: beginning to take care of its own development and to active participation 
in the life of society, entry into the labor market as an employee or self-employed person and 
the launch of various types of projects (cultural, social or economic). Formation of 
entrepreneurial competence in the process of professional training of future teachers will 
reveal all potential possibilities of the modern teacher of the New Ukrainian School. 

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial competence, Entre Comp, structure of 
entrepreneurial competence, key competence, educational process. 
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ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ГУМАНІТАРНИХ 

ДИСЦИПЛІН 
 

У статті розглѐнуто та сформульовано сутність формувального оціняваннѐ, 
особливості його запровадженнѐ на занѐттѐх із гуманітарних дисциплін. 
Проаналізовано формувальне оціняваннѐ ѐк провідний засіб оціняваннѐ навчальних 
результатів учнів в умовах компетентнісного навчаннѐ. Визначено основні техніки 
формувального оціняваннѐ здобувачів освіти на занѐттѐх з гуманітарних дисциплін, 
зазначені виміри запровадженнѐ формувального оціняваннѐ. 

Ключові слова: оціняваннѐ, формувальне оціняваннѐ, техніки формувального 
оціняваннѐ, компетентнісне навчаннѐ, гуманітарні дисципліни. 

 

Постановка проблеми. Модернізаціѐ системи освіти в Україні 

здійсняютьсѐ за допомогоя вдосконаленнѐ організації освітнього процесу 

з метоя підвищеннѐ ѐкості освіти. Якість освіти на рівні закладу освіти 

формуютьсѐ під впливом багатьох чинників, але особливе значеннѐ маю 

організаціѐ та методика оціняваннѐ рівнѐ ѐкості навчаннѐ. Тому 

концептуальні зміни у вітчизнѐній освітній системі неможливі без 

переглѐду й реалізації принципово нових підходів до оціняваннѐ освітніх 

результатів здобувачів освіти. Викладач повинен оволодіти методами і 

прийомами, що дозволѐять оцінявати не тільки дисциплінарні, а й 

міждисциплінарні, й особистісні освітні результати здобувачів освіти на 

різних етапах навчального процесу. Причому цѐ оцінка повинна стати 

засобом мотивації здобувачів освіти до досѐгненнѐ високих освітніх 

результатів. Об’юктивно і методично правильно організований контроль 

розкриваю невикористані резерви, можливості здобувачів освіти, стимуляю 

їх до систематичної наполегливої праці. Виміряваннѐ навчальних 

досѐгнень здобувачів освіти ю формоя зворотного зв’ѐзку, джерелом 

інформації длѐ викладача про хід оволодіннѐ здобувачами освіти 

навчальним матеріалом, про повноту та міцність його засвоюннѐ. 

Актуальноя проблемоя в навчанні й оціняванні гуманітарних 

дисциплін ю різнорівневість сприйнѐттѐ і засвоюннѐ здобувачами освіти змісту 
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дисциплін відповідно до їхнього інтелектуального розвитку та світоглѐду. 

Зміст дисциплін гуманітарного циклу ѐвлѐю собоя сукупність теорій, 

положень, норм, знань із таких галузей суспільства, що безпосередньо 

стосуятьсѐ духовного і соціального життѐ лядини й лядських спільнот, 

створяять умови длѐ всебічного, гармонійного розкриттѐ фізичного, 

духовного та творчого потенціалу особистості. За допомогоя гуманітарних 

дисциплін здійсняютьсѐ виховний вплив на особистість здобувачів освіти, 

їхній світоглѐд та подальший життювий сценарій. Гуманітарні науки 

передбачаять не лише запам’ѐтовуваннѐ матеріалу, а й сприѐять розвиткові 

здібностей думати, аналізувати, аргументувати власні рішеннѐ. 

Постановка мети вивченнѐ дисципліни враховую ці особливості, а 

оцінка ѐкості освоюннѐ навчального матеріалу не зважаю на світоглѐдні та 

виховні елементи, формуваннѐ ѐких виділено ѐк мету освоюннѐ окремого 

гуманітарного курсу. Одним із найбільш ефективних інструментів розв’ѐзаннѐ 

ціюї актуальної проблеми ю використаннѐ формувального оціняваннѐ. Це 

оціняваннѐ, ѐке не фокусуютьсѐ на навчальних результатах, ѐких досѐгли здо-

бувачі освіти післѐ завершеннѐ вивченнѐ навчальної програми, а на процесі 

поліпшеннѐ навчальних результатів під час вивченнѐ навчальної програми. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз попередніх публікацій дав змогу 

встановити, що проблема оціняваннѐ, зокрема формувального, постійно 

перебуваю в полі наукової уваги сучасних дослідників. Поѐву формувального 

оціняваннѐ часто пов’ѐзуять із концепціюя «Оціняваннѐ длѐ навчаннѐ», ѐка 

набула широкого поширеннѐ в 1999 році післѐ публікації брошури під 

однойменноя назвоя («Assessment for learning»). Автором ціюї публікації 

були академіки Великобританії, ѐкі у спільній співпраці досліджували 

проблему оціняваннѐ. Учені були об’юднані в так звану Групу Реформ 

Оціняваннѐ (Assessment Reform Group). Робота ціюї групи спираласѐ на 

результати досліджень П. Блека та Д. Уїльѐма, ѐкі стверджували, що ѐкість 

навчаннѐ залежить від п’ѐти клячових умов, і це: наѐвності ефективного 

зворотного зв’ѐзку від учителѐ до учнів; активного вкляченнѐ учнів у процес 

власного учіннѐ; урахуваннѐ в навчальному процесі, результатів одержаних 

під час оціняваннѐ; розуміннѐ того, ѐк від оціняваннѐ залежить мотиваціѐ і 

самооцінка учнів; здатність учнів до самооцінки (Nichols et al., 2008). 

Українська дослідницѐ О. Локшина на основі аналізу тлумачень 

понѐттѐ «формувальне оціняваннѐ» зарубіжними вченими Ф. Перрену, 

Б. Коуві та Б. Беллом, П. Блеком cформулявала концепт: «Формувальне 

оціняваннѐ розуміютьсѐ ѐк інтерактивне оціняваннѐ учнівського прогресу, 
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що даю змогу вчителѐм визначати потреби учнів, адаптуячи до них процес 

навчаннѐ» (Локшина, 2009, с. 223-224). 

Досліджуячи формувальне оціняваннѐ, Н. Морзе зазначаю, що під 

час застосуваннѐ технологій формувального оціняваннѐ отримуютьсѐ 

зворотній зв’ѐзок, ѐкий дасть змогу досѐгти вдосконаленнѐ, причому з 

обох боків: і з боку викладача – ѐк він маю змінити проюктуваннѐ освітнього 

процесу: ѐкі зміни йому потрібно внести в педагогічну діѐльність, методи 

чи технології, ѐкі він використовую; і з боку студента – з ѐкими навчальними 

завданнѐми він впоравсѐ успішно, а над виконаннѐм ѐких йому потрібно 

ще працявати додатково (Морзе та ін., 2013). 

О. Онопріюнко вбачаю сутність формувального підходу в 

систематичному відстеженні індивідуального просуваннѐ школѐрів у 

процесі навчаннѐ длѐ своючасної корекції; з активним залученнѐм учнів до 

процесу оціняваннѐ власної діѐльності. Її також можна укласти в алгоритм: 

формуюмо оціняячи – оціняюмо формуячи. Такий контроль спрѐмований 

на визначеннѐ ефективних шлѐхів прогресуваннѐ конкретного учнѐ в 

навчанні, мотивуваннѐ його на здобуттѐ максимально можливих 

результатів. Учитель перебуваю не над учнем у цьому процесі, а поруч – 

допомагаю перейти на вищу сходинку досѐгнень (Онопріюнко, 2016).  

Метою статті ю визначеннѐ сутності формувального оціняваннѐ та 

провідних умов його запровадженнѐ на занѐттѐх із гуманітарних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Процес оціняваннѐ – це невід’юмна 

частина освітнього процесу, його потрібно розглѐдати ѐк комплекс дій, а не 

одноразовий захід. 

Завданнѐми оціняваннѐ ю: порівнѐннѐ дійсного рівнѐ досѐгнутих 

студентами компетентностей із очікуваними знаннѐми та вміннѐми; наданнѐ 

допомоги студентам в ухваленні рішень щодо подальших дій; здійсненнѐ 

моніторинґу проґресу студентів; оціняваннѐ методів викладаннѐ та переглѐд 

змісту навчальних програм; наданнѐ інформації основним клячовим особам 

(«стейкхолдерам»); наданнѐ підтримки студентам у самооціняванні. 

Формувальне оціняваннѐ – це оціняваннѐ прогресу здобувачів 

освіти з метоя внесеннѐ змін до процесу навчаннѐ, оскільки дозволѐю їм 

усвідомлявати і відстежувати власний прогрес та планувати подальші 

кроки за допомогоя педагога. Формувальне оціняваннѐ – означаю 

перебувати поруч зі здобувачем освіти і вести його до успіху. 

Особливості формувального оціняваннѐ:  

- спрѐмоване на визначеннѐ індивідуальних досѐгнень кожного;  

- не передбачаю порівнѐннѐ навчальних досѐгнень;  
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- широко використовую описове оціняваннѐ;  

- застосовую зрозумілі критерії оціняваннѐ, за ѐкими оціняять 

студента, що стаю свідомим учасником процесу оціняваннѐ і навчаннѐ; 

- забезпечую зворотний зв’ѐзок – отриманнѐ інформації про те, чого 

навчилисѐ, а також про те, ѐк педагог реалізував поставлені навчальні цілі;  

- визначаю вектор навчаннѐ: виконавши завданнѐ, студенти 

дізнаятьсѐ про те, ѐкого рівнѐ вони наразі досѐгли і в ѐкому напрѐмі їм 

потрібно рухатисѐ далі. 

Базовими принципами формувального оціняваннѐ ю: центрованість на 

здобувачеві освіти; спрѐмовуютьсѐ вчителем – автономіѐ, академічна свобода 

і високий професіоналізм викладача, так ѐк саме він визначаю, що оцінявати, 

ѐким чином, ѐк реагувати на інформація, отриману в результаті оціняваннѐ; 

різнобічна результативність – співучасть здобувача освіти в оціняванні 

розвиваю навички самооціняваннѐ, здобувачі освіти глибше зануряятьсѐ в 

матеріал, краще його засвояять; впливаю на навчальний процес – мета 

формувального оціняваннѐ – покращити ѐкість навчаннѐ, воно не пов’ѐзане з 

певноя бальноя шкалоя та може бути анонімним; визначаютьсѐ 

контекстом – форми і критерії оціняваннѐ залежать від конкретної ситуації; 

неперервність –  використовуячи набір простих технік, викладач організую 

зворотний зв’ѐзок: листи самооціняваннѐ, ментальні карти, оціняваннѐ за 

результатом та ін.; опора на ѐкісне викладаннѐ – формувальне оціняваннѐ 

повинно базуватисѐ на високому професіоналізмі вчителѐ (Роміцина). 

Доцільно використовувати такі техніки формувального оціняваннѐ 

на занѐттѐх з гуманітарних дисциплін. 

Особливості технік формувального оціняваннѐ полѐгаять у 

використанні аналітичних інструментів і прийомів длѐ виміряваннѐ рівнѐ 

засвоюннѐ, прогресу студентів у процесі пізнаннѐ. Результати такого 

оціняваннѐ можна використовувати длѐ виробленнѐ рекомендацій щодо 

поліпшеннѐ навчального процесу. Наведемо приклади технік 

формувального оціняваннѐ на занѐттѐх з гуманітарних дисциплін. 

1. Викладач пропоную написати есе:  

Що, на вашу думку, було найбільш важливим із того, що ви дізналисѐ 

(вивчили) сьогодні?  

Яке питаннѐ вам запам'ѐталосѐ?  

Що длѐ вас було найбільш важким, незрозумілим сьогодні? 

2. Викладач періодично даю здобувачам освіти мовленнюві зразки 

(висловляваннѐ, підказки), ѐкі допомагаять будувати відповідь. 

Наприклад: «Головноя ідеюя (принципом, процесом) ю …, тому що…». 
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3. Викладач робить зумисні помилки в судженнѐх, понѐттѐх тощо, 

просить здобувачів освіти дати своя згоду або незгоду і поѐснити власну 

точку зору. 

4. Викладач ставить клячове питаннѐ і пропоную подумати над ним 

не менше 20 секунд (використаннѐ даної техніки надаю можливість 

обдумати своя відповідь). Можна запропонувати коротко записати своя 

відповідь (окремі слова, ідеї), щоб під час обговореннѐ вони не блокували 

розумові процеси. 

5. За підсумками виступу, відповіді здобувача освіти викладач задаю 

такі питаннѐ: «Чому? Яким чином? Як? ... ». Важливо пам'ѐтати, що такі 

питаннѐ потрібно ставити ѐк у разі отриманнѐ неправильної відповіді, так і 

в разі отриманнѐ правильної відповіді. Це робитьсѐ длѐ того, щоб 

визначити й оцінити глибину розуміннѐ теми, проблеми. 

6. Викладач роздаю кожному картки з буквами «A, Б, В, Г». Просить 

здобувачів освіти відповісти одночасно, тобто піднѐти картку з правильноя 

відповіддя. Викладач обов’ѐзково повинен дати 20 секунд подумати і 

тільки потім відповісти. Відповіді дозволѐять викладачу визначити рівень і 

ѐкість розуміннѐ здобувачами освіти вивченої теми і прийнѐти рішеннѐ: 

продовжити поѐсненнѐ  

7. Форма перевірки, ѐка використовуютьсѐ відразу за презентаціюя 

матеріалу або за будь-ѐким видом діѐльності на занѐтті. Викладач задаю 

додаткові уточнявальні питаннѐ: «Чому? Яким чином? Як? ... ».  

Як, чим…схожі або відрізнѐятьсѐ від … 

- Які характеристики (частини) … 

- Яким чином ми можемо показати, проіляструвати … 

- Яка основна ідеѐ, концепціѐ, мораль у … 

- Яким чином … співвідноситьсѐ з … 

- Які ідеї, деталі ви можете додати до … 

- Наведіть приклад щодо … 

- Що неправильно в … 

- Який висновок ви можете зробити … 

- На ѐке питаннѐ ми намагаюмосѐ відповісти … та інші. 

8. Викладач створяю таблиця з чотирьох віконець (квадратів): 

«Передбачити», «Поѐснити», «Узагальнити» і «Оцінити». Післѐ поѐсненнѐ 

нового матеріалу він просить здобувачів освіти вибрати певний квадрат. 

При цьому викладач поѐсняю, що таким чином кожен здобувач освіти 

вибираю собі тип завданнѐ, ѐкий йому потрібно буде виконати з теми, що 

вивчаютьсѐ. Потім, залежно від вибору квадрата, викладач ставить питаннѐ. 
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9. Перевірѐячи письмові роботи здобувачів освіти, викладач робить 

свої коментарі відповідно до критеріїв оцінки і рівнем досѐгненнѐ 

результату. Коментарі повинні бути ѐсними і нести навчальний характер. 

Перевірѐячи письмову роботу, можна виділѐти правильні (цікаві) частини 

одним кольором, а ті, що вимагаять доопрацяваннѐ, – іншим. Коментарі 

можуть вклячати нагадуваннѐ, підказки, приклади. 

10. Словесна оцінка. Найпоширеніший вид оцінки. Викладач 

похвалив здобувача освіти за гарне виконаннѐ вправи і, таким чином, 

провів усний зворотний зв'ѐзок; отже, студент може зрозуміти, що даний 

матеріал або інформація він успішно засвоїв. Викладач указав здобувачу 

освіти на помилки у виконанні вправи. Він не поставив за роботу ніѐкої 

оцінки, але оцінив її. У результаті здобувач освіти може судити про те, що 

йому необхідно зробити длѐ досѐгненнѐ мети. 

11. Самооціняваннѐ. Процес, у ході ѐкого здобувачі освіти збираять 

інформація про своя навчальну діѐльність, аналізуять її і роблѐть висновки 

про свій прогрес. Обов'ѐзкова умова проведеннѐ самооціняваннѐ – наѐвність 

критеріїв оціняваннѐ роботи, з ѐкими здобувачі освіти повинні бути 

ознайомлені на початку вивченнѐ теми і до початку виконаннѐ роботи. 

Наведемо приклад конкретних формулявань формувального 

оціняваннѐ з гуманітарної дисципліни: здобувач освіти моделяю гру в 

аудиторії, не допускаячи методичних помилок; здійсняю самоаналіз та 

самооціняваннѐ власної діѐльності; даю точну відповідь на питаннѐ 

викладача; здійсняю повний аналіз проведеннѐ гри за даноя схемоя; під 

час аналізу іншими здобувачами освіти вносить суттюві доповненнѐ. 

Оціняваннѐ здійсняютьсѐ в різних вимірах. 

Вимір 1: оціняваннѐ процесу навчаннѐ (формувальне) – перевірка 

процесу навчаннѐ; оціняваннѐ навчальних досѐгнень (узагальнявальне) – 

підбиваю підсумки щодо набутих знань, умінь і навичок; перспективне 

оціняваннѐ – прогнозую майбутній розвиток, надаю рекомендації 

здобувачу освіти щодо продовженнѐ навчаннѐ. 

Вимір 2: індивідуальний критерій (досѐгненнѐ порівняятьсѐ з 

попередніми); цільовий критерій (досѐгненнѐ здобувача освіти 

розглѐдаятьсѐ через призму визначеної цілі); соціальний критерій 

(досѐгненнѐ порівняятьсѐ з досѐгненнѐми інших у межах одніюї групи. 

Вимір 3: самооціняваннѐ; оціняваннѐ іншими. 

Дуже важливим длѐ впровадженнѐ формувального оціняваннѐ ю 

виробленнѐ чітких критеріїв оціняваннѐ навчальних досѐгнень здобувачів 

освіти. 
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Під час виробленнѐ критеріїв потрібно пам’ѐтати: 

- зміст критеріїв повинен бути зрозумілим здобувачам освіти; 

- критерії оціняваннѐ необхідно довести до відома здобувачів освіти; 

- розроблені й оприляднені критерії оціняваннѐ допомагаять 

здобувачам освіти самостійно оцінявати ѐкість своюї роботи; 

- чим конкретніше представлені критерії оціняваннѐ, тим краще 

здобувач освіти розумітиме, що йому потрібно зробити длѐ успішного 

виконаннѐ завданнѐ; 

- оціняваннѐ з використаннѐм критеріїв дозволѐю зробити даний 

процес прозорим і зрозумілим длѐ всіх учасників освітнього процесу; 

- критерії сприѐять об’юктивності оціняваннѐ. 

Висновок. Таким чином, в умовах упровадженнѐ компетентнісної 

освіти оціняваннѐ маю стати діювим механізмом, ѐкий забезпечить розвиток 

конкретного здобувача освіти, сформую його персональні ѐкості, сприѐтиме 

розуміння здобувачем освіти власного поступу. Від правильної організації 

оціняваннѐ більшоя міроя залежить ефективність управліннѐ навчальним 

процесом. Формувальне оціняваннѐ – це цілеспрѐмований неперервний 

процес спостереженнѐ за навчаннѐм здобувачів освіти; воно ю необхідноя 

умовоя інтерактивного навчаннѐ, у процесі ѐкого формуютьсѐ культура 

спільного обговореннѐ, розвиваятьсѐ навички критичного і творчого 

мисленнѐ, а також формуютьсѐ середовище, що заохочую здобувачів освіти 

запитувати. Формувальне оціняваннѐ підтримую впевненість здобувачів 

освіти в тому, що кожен із них здатен покращити свої результати, оскільки 

здобувачам освіти наводѐтьсѐ приклади того, що від них очікуять. 

Реалізаціѐ формувального підходу до оціняваннѐ дасть змогу 

здобути інформація про реальний стан навчальних досѐгнень здобувача 

освіти, що забезпечить можливість вчасно відреагувати на проблеми в 

навчанні, прийнѐти педагогічні рішеннѐ длѐ його покращеннѐ. Викладачі 

маять постійно переглѐдати способи та методи оціняваннѐ, щоб 

переконатисѐ, що вони відповідно виміряять знаннѐ і навички студентів. 

Перспективи подальших наукових розвідок. У зв’ѐзку з 

вищевикладеним подальшого розробленнѐ потребую сучасний 

інструментарій длѐ здійсненнѐ формувального контроля й оціняваннѐ 

здобувачів освіти в системі освітнього процесу. 
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РЕЗЮМЕ 
Процюк Ирина, Козаченко Руслан, Сокур Елена. Формируящее оценивание на 

занѐтиѐх по гуманитарным дисциплинам. 
В статье рассмотрены и сформулированы сущность формируящего 

оцениваниѐ, особенности его внедрениѐ на занѐтиѐх по гуманитарным 
дисциплинам. Проанализировано формируящее оценивание как ведущее средство 
оцениваниѐ учебных результатов учащихсѐ в условиѐх компетентностного 
обучениѐ. Определены основные техники формируящего оцениваниѐ соискателей 
образованиѐ на занѐтиѐх по гуманитарным дисциплинам, указаны пути введениѐ 
формируящего оцениваниѐ.  

Ключевые слова: оценка, формируящее оценивание, техники формируящего 
оцениваниѐ, компетентностное обучение, гуманитарные дисциплины. 

SUMMARY 
Protsiuk Iryna, Kozachenko Ruslan, Sokur Olena. Formative Assessment while 

Educational Classes in the Humanities. 
The article considers and formulates the essence of formative assessment, the 

peculiarities of its introduction in the humanities. Formative assessment as a leading means 
of assessing students’ learning outcomes in terms of competence-based learning is analysed. 
The basic techniques of formative assessment of students while educational classes in the 
humanities are determined; the dimensions of the introduction of formative assessment are 
indicated. It is established that formative assessment is a purposeful continuous process of 
monitoring the education of students; it is a necessary condition for interactive learning, in 
the process of which a culture of joint discussion is formed, skills of critical and creative 
thinking are developed, and an environment is formed that encourages students to ask 
questions. The article states that formative assessment supports the confidence of students 
that each of them is able to improve their results, as students are given examples of what is 
expected of them. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6327/1/Morze_N_Barna_O_Vember_V_IIT
https://osvitazarichne.com.ua/wpcontent/uploads/2019/09/%25
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An urgent problem in the teaching and assessment of the humanities is the diversity 
of perception and assimilation by students of the content of disciplines in accordance with 
their intellectual development and worldview. The content of the disciplines of the 
humanities is a set of theories, positions, norms, knowledge from such areas of society that 
directly relate to the spiritual and social life of man and human communities, create 
conditions for comprehensive, harmonious disclosure of physical, spiritual and creative 
potential. Setting the goal of studying the discipline takes into account these features, and 
assessing the quality of learning material does not take into account the worldview and 
educational elements, the formation of which is identified as the purpose of learning a 
separate humanities course. One of the most effective tools to address this issue is to use 
formative assessment. 

Key words: assessment, formative assessment, formative assessment techniques, 
competence training, humanities. 
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The purpose of our study was to identify and scientifically justify a complex of 
pedagogical conditions for the formation of foreign language communicative competence of 
medical students in the process of teaching a foreign language based on module-rating 
technology. It was achieved on the basis of theoretical analysis and generalization of 
scientific and pedagogical literature and their own pedagogical experience as a teacher of a 
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Introduction. In modern conditions of the development of society, a 

reorientation of the educational paradigm is taking place, which provides for the 

need to create a highly educated qualified specialist in the field of medicine, 

capable of effective interaction and exchange of experience with foreign 

colleagues, participation in international symposia, seminars and scientific confe-

rences, development of the latest equipment, new drugs, which it is not possible 

without the development of foreign language communicative competence.  

The inclusion of Ukraine in the Bologna process and entry into the 

common European educational area has led to a revision of the goals and 

results of teaching a foreign language in the higher professional education 
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system. According to modern requirements, a future doctor must have not only 

professional skills and abilities, but also an informational and moral culture, be 

ready for dialogue and cooperation, capable of making adequate decisions in a 

difficult situation. 

The strategic goal is formation of a foreign language communicative 

competence, as an ability and readiness of a future specialist to build 

interpersonal and business communication and interaction with other people, 

and the desired result is the readiness and ability to use a foreign language as a 

means of intercultural knowledge and communication. 

Professional training of future doctors includes theoretical and clinical 

training, which directly depends on the knowledge and skills formed in medical 

students when studying a cycle of theoretical disciplines. At the same time, 

teachers of clinical departments often face problems of an insufficiently high 

level of basic training of students, the reasons for which are poor preparation 

of future doctors for classes, a large amount of material being studied and a 

lack of time for its assimilation. 

One of the ways to develop foreign language competence effectively 

among students of non-linguistic specialties is module training, various aspects of 

which are considered in the works of many Ukrainian and foreign scientists 

(Аntonova, 2014; Vasilieva, 2009; Vygotskij, 2005; Fernandez, 2017). This 

determines the relevance of research aimed at developing effective technologies 

for the formation of foreign language communicative competence among 

students, taking into account the content of future professional activities. 

Analysis of relevant research. Analysis of the psychological and pedagogical 

literature on the studied problem indicates the interest of scientists in the 

following aspects: conceptual foundations of general professional training of 

future specialists (S. Batyshev, M. Bakhtin, P. Galperin); professional training of 

future doctors (G. Abramova, V. Zaitseva, M. Kropachev); pedagogical conditions 

for the formation of the communicative competence of students (L. Vasilieva, 

L. Vygotsky, P. Halperin); scientific and methodological foundations for the 

formation of a foreign language communicative component of general 

professional training of future specialists (N. Antonova, E. Zviagintseva, 

I. Matveeva); psychological aspects of communication (B. Ananiev, T. Bohan, 

L. Vasilieva); linguo-didactic foundations of the formation of a foreign language 

professionally oriented competence (E. Akulova, G. Arkhipova, T. Baeva). 

According to H. Brown, “the educational process with an emphasis on 

mastering a foreign language develops thinking, memory, speech ability, 

improves auditory, visual and motor sensations, improves speech prediction, 
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increases voluntary mastery of generalized methods of speech activity based 

on analysis and synthesis, comparison and generalization” (Brown, 2001, p. 25). 

However, the content of modern education does not fully meet the needs 

of society in the labor market, it is not aimed at acquiring the necessary life 

competencies. It should change not only the content and structure, but also the 

methods and forms. Analysis of scientific literature shows that one of the ways to 

update the content of education and harmonize it with modern needs, integration 

into the global educational space is to focus curricula on the acquisition of key 

competences and creation of effective mechanisms for their implementation.  

Aim of the study. As the analysis of the practical training of medical 

students shows, the insufficient level of formation of foreign language 

communication skills of future doctors complicates their international 

professional activities, exchange of experience, participation in international 

scientific and practical conferences and symposia. Therefore, medical 

universities are faced with the task of ensuring a high level of formation of a 

foreign language communicative competence of graduates, as one of the key 

components of general professional training of future doctors. 

In this regard, the purpose of our study was to identify and scientifically 

justify a complex of pedagogical conditions for the formation of a foreign 

language communicative competence of medical students in the process of 

teaching a foreign language based on module-rating technology. This goal was 

achieved on the basis of theoretical analysis and generalization of scientific and 

pedagogical literature and their own pedagogical experience as a teacher of a 

foreign language at a medical university.  

Research methods. The methodological basis of the study was formed by 

scientific approaches: competence-based (K. Abulkhanova-Slavska, O. Akulova); 

systemic activity (A. Asmolov, Y. Babansky); communicative (M. Griaznova, R. Mil-

rud); personality-oriented (A. Asmolov, L. Zankov). The basic research methods 

are the following: theoretical: classification, systematization, generalization of 

scientific and theoretical material for the analysis of the state of the problem; 

generalization, theoretical modeling, systems-structural and systems-functional 

analysis to determine the essence, content, structure and functions of the foreign 

language communicative competence of future doctors; empirical: questioning, 

observation, testing, modeling of communicatively directed situations.  

Results. Medical students are considered competent if they successfully 

solve the following tasks in a foreign language: 

1) find the necessary information in a foreign language text without 

outside help; 
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2) understand medical instructions, articles, foreign language 

professionally directed medical texts from popular and perspective areas of the 

industry without outside help; 

3) use of different tools that accelerate and clarify the understanding of a 

foreign language text (various electronic dictionaries, glossaries), have the skills 

to use bibliographic sources; 

4) constantly improve the level of proficiency in a foreign language; 

5) carry out a structured written presentation, resume in a foreign 

language; 

6) carry on competent correspondence in a foreign language with 

colleagues, patients through software messengers, e-mail; 

7) state facts in a foreign language clearly, understandably orally and in 

writing, competently and objectively orally present themselves, their skills, 

experience, goals, aspirations in a foreign language; 

8) explain information to different audiences in a foreign language; 

9) know Ukrainian and international business etiquette; 

10) when communicating, they have socio-cultural knowledge about 

other countries and take it into account; 

11) participate in project activities, planning, management, project 

evaluation using a foreign language; 

12) engage in continuous professional self-education (Vasilieva, 2009, 

p. 173). 

However, as practical experience shows, in the process of professional 

training of future doctors in the formation of their foreign language 

communicative competence, difficulties often occur: 1) a spontaneous reduction 

of academic hours; 2) a contradictory attitude towards the professional 

development and self-identification of students; 3) psychological maladjustment 

to educational activity, lack of formation of cognitive skills of students at the pre-

university stage; 4) insufficient level of readiness for independent work, unformed 

information retrieval skills and a low level of expressive speech; 5) teacher’s 

underestimation of individual characteristics of students, lack of pedagogical skills 

to show empathy and reflect on their activities; 6) inability to overcome their own 

social, psychological and communicative barriers in speech interaction; 7) an 

excess of psychophysiological stress during the assimilation of a significant array of 

various disciplines in the process of general professional training; 8) lack of 

practice of foreign language communication with native speakers.  

In our opinion, in order to optimize the formation of a foreign language 

communicative competence of a future doctor, the academic process should 
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take into account the specifics of teaching a foreign language in non-linguistic 

specialties. The discipline “Foreign language” should be both communication-

oriented, practice-oriented and professionally oriented. 

The first condition for the formation of foreign language communicative 

competence of medical students is to determine the structure of the goals of 

learning a foreign language, taking into account the essence and content of 

foreign language communicative competence and requirements of the State 

Educational Standard for its formation among graduates of medical universities 

(why should we teach?).  

In accordance with the requirements of the Educational Standard for 

mastering educational discipline “Foreign language” we have formulated a 

comprehensive didactic goal – formation of a foreign language communicative 

competence in the field of professional communication. A student who has 

studied this discipline must be proficient in a foreign language communication 

competence, including such components as language competence, speech com-

petence and sociocultural competence. The formation of each of these com-

petences is defined by us as integrative goals of teaching this academic discipline. 

In particular, the first integrative didactic goal of teaching the discipline is 

formation of linguistic competence, which presupposes possession of 

knowledge of the language system in the field of phonetics, grammar and 

vocabulary and the rules for operating linguistic means in the process of speech 

activity. Taking into account the content of this goal, we have formulated three 

particular didactic goals: formation of knowledge about the rules of 

pronunciation of words and whole sentences; formation of knowledge about 

grammatical rules and syntactic constructions; formation of knowledge of 

vocabulary units and lexical speech skills.  

The second integrative didactic goal is formation of a speech 

competence, which involves the possession of communicative skills in four 

types of basic speech activities: writing, reading, listening, speaking. In 

accordance with its content, we have identified four particular didactic goals: 

formation of skills of introductory, search and studying types of reading, 

including reading profile texts; formation of skills in writing signs, content and 

form of written speech reproduction; formation of listening comprehension 

and understanding skills; formation of speech skills, allowing the student to use 

them at the level generally accepted in everyday communication. 

The third integrative didactic goal is formation of socio-cultural 

competence, which implies knowledge of the socio-cultural specifics of the 

country of the target language, national and cultural characteristics of the 
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social and speech behavior of native speakers (customs, etiquette, social 

stereotypes, history and culture of the country) and ways to use them in the 

communication process. Taking into account the content of this goal, particular 

didactic goals were formulated: the development of nationally-specific models 

of behavior using the communication technique adopted in the given country; 

mastering the knowledge of lexical units related to socio-cultural semantics, 

and the ability to apply them in situations of intercultural communication (for 

example, greeting, address, farewell in oral and written speech); mastering 

knowledge of the linguistic characteristics of social strata, representatives of 

different generations, genders, social groups, dialects (background knowledge 

of realities, subject knowledge); mastering knowledge of the historical, cultural 

and ethnocultural background (customs, traditions). 

The second pedagogical condition is the definition and structuring of the 

learning content of a foreign language into blocks, modules and private didactic 

units, the assimilation of which is necessary and sufficient for the formation of 

relevant competences and foreign language communicative competence in 

general (what to teach?). Taking into account the complex, integrative and 

private didactic goals of the content of a foreign language teaching is divided 

into three interrelated blocks: blocks of formation of linguistic, speech and 

socio-cultural competence. In turn, the content of each of the blocks is divided 

into modules, taking into account private didactic goals. 

In the block “linguistic competence” modules of phonetics, grammar and 

vocabulary are defined. The phonetics module contains the following didactic 

units: vowel reading in stressed and unstressed position; possession of the 

intonation contours of the sentence, corresponding to its logical division; the 

ability to pronounce vowels and consonants in accordance with the standards 

of English speech; etc. 

The module “grammar” contains the following didactic units: knowledge 

of grammar rules and syntactic constructions; mastery of basic grammatical 

constructions inherent in the written forms of communication in the sphere of 

medicine; possession of the basic grammatical structures inherent in oral forms 

of communication, etc. The vocabulary module contains the following didactic 

units: knowledge of vocabulary units and lexical speech skills; possession of a 

lexical minimum in the amount of 4000 educational lexical units of a general 

and terminological nature. 

In the block “speech competence” we have identified such modules as 

listening, reading, speaking and writing. The module “reading” contains the 

following didactic units: skills of all kinds of reading; introductory reading skills 
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with elements of search reading; knowledge of the scientific style of medical 

literature; skills in medical text translation techniques; the ability to annotate 

and abstract medical text; knowledge of the basic principles of independent 

work with original literature. 

The module “writing” contains the following didactic units: written 

fixation of information obtained from a foreign language text in the form of 

annotation, abstract. The listening module contains the following didactic units: 

comprehension and understanding speech skills. The module “speaking” 

contains didactic units: mastery of typical speech formulas necessary for 

participation in intercultural professional communication in a foreign language; 

the ability to participate in a conversation in a foreign language on topics 

related to medical education and health care in Ukraine and in the country of 

the target language (answer and ask questions, make a monologue statement). 

In the block “socio-cultural competence” the socio-psychological, 

linguistic, sociolinguistic and cultural modules are defined. The socio-

psychological module is aimed at mastering models of behavior with the use of 

communication techniques adopted in the given country. Its content includes 

the following didactic units: knowledge of national and cultural differences in 

behavior, manners of communication between Ukrainians and representatives 

of other foreign cultures; the ability to correlate international words with the 

native language; knowledge and compliance with the rules of speech etiquette; 

knowledge of the essence of concepts, the meaning of which is different in 

different languages; the ability to help foreign guests in everyday situations; 

knowledge of monetary units, measures of weight, length, time, road signs. The 

linguistic and cultural module contains the following didactic units: knowledge 

of lexical units related to socio-cultural semantics; the ability to apply this 

knowledge in situations of intercultural communication (for example, greeting, 

addressing, saying goodbye in oral and written speech). 

The third pedagogical condition is the transformation of the content of 

education into the system of educational tasks for the organization of 

educational and cognitive activity of students, aimed at its assimilation. In 

accordance with the professional orientation, the content of the academic 

discipline “Foreign language” for students of medical faculty is structured into 

different sections: Medicine in Ancient Civilization. Anatomy. Physiology. 

Microbiology. Pathology. Diseases. Environmental Medicine. Education in 

Different Countries. Health Service in Different Countries, etc. 

The information content of these sections is presented in the training 

assignments as a means of organizing educational and cognitive activities of 
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students. In particular, when studying the grammar module, such tasks are 

used as filling in the gaps, making sentences, choosing equivalents to words, 

finishing a sentence, rephrasing sentences, using a specific grammatical 

structure, etc. When studying the vocabulary module students perform tasks 

such as filling in the blanks, choosing the correct option, choosing a definition 

for a word from the list, choosing synonyms and antonyms, etc. 

For module “reading” exercises such as reading words with explanation 

of the reading rule, complete a sentence, answer questions about the text, 

read with information extraction, interpret the text, highlight the main content 

of the text are used. To study the socio-psychological module, video lessons are 

used, the composition writing and presenting video presentations; linguistic 

and cultural – online lesson, travel lesson, excursion lesson; sociolinguistic – 

role playing, organizing a press conference, dialogue using sign language; tasks 

of communication gap activity (search for missing information), dramatization, 

use of authentic audio and video materials.  

The fourth pedagogical condition is the use of information and 

communication technologies for the organization of educational and cognitive 

activities of students on the implementation of educational tasks, for 

operational, current, intermediate and final rating quality control of mastering 

the content of didactic units.  

To study the phonetics module, such exercises as: repetition of sounds 

for speaker, module “grammar” – tasks from sites that offer exercises to 

consolidate the studied topic, module “vocabulary”: repetition after the 

speaker of words from texts on topics: work, profession, education, human 

anatomy. To study the module “reading” at the initial stage, adapted books are 

offered, then – the original texts, the module “writing”, an online translator 

with exercises to consolidate a certain topic, tasks to translate words, choose 

the correct answer, fill in the gaps in translation of texts and dialogues, the 

module “listening” – sites with audiobooks for reading in your free time after 

the speaker based on the text, the speaking module – texts are offered that 

you can not only listen to, but also take part in a conversation, listen to the 

radio, watch films in a foreign language with subtitles turned on, and at an 

advanced stage with subtitles turned off (Brown, 2001; Ediger, 2010). 

The fifth pedagogical condition is the intensification of speech 

communication of students based on the use of interactive forms of learning 

and a collective way of training with the dominant role of peer learning in pairs. 

For mastering a foreign language communicative competence, speech practice 

is necessary. Therefore, the structure of the classes should be close to the real 
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communication situation, and the methods and techniques should provide 

students with the opportunity for verbal interaction.  

Therefore, the collective way of teaching creates organizational conditions 

for the intensification of verbal communication using a foreign language, the 

formation of students’ speech skills. Interactive forms of learning include: 

“brainstorming”, round table (debates and discussion), role and business games, 

case-study (situational analysis), etc. Interactive forms of learning imply constant 

interactive moderation, the participants of which are in the mode of continuous 

dialogue, conversation. They create optimal organizational conditions for the 

active use of a foreign language as a means of speech communication.  

The sixth pedagogical condition is the individualization of goals, content 

and the process of teaching students through the development of individual 

educational routes, taking into account the initial level of each foreign language 

communicative competence. When defining and implementing individual 

educational routes, each student chooses which modules, in what sequence, 

and at what pace. The choice of an individual educational route is determined 

by the student’s level of readiness for learning, as well as his need. The 

correction of the individual educational route is carried out by the teacher, who 

also sets the deadlines and time for working on the module.  

The place of the teacher in the educational process plays an important role 

in the formation of the foreign language communicative competence of future 

doctors: from the translator of knowledge and methods of activity to the designer 

of the individual trajectory of the student’s intellectual, professional and personal 

development. In innovative teaching, foreign language teachers must perform, 

first of all, the functions of a mentor, consultant, facilitator, trainer. In this case, all 

participants in the educational process interact with each other, exchange 

information, jointly solve problems, simulate situations, evaluate the actions of 

colleagues and their own behavior, immerse themselves in a real atmosphere of 

cooperation with a discussion of topical problems of professional area. 

Moreover, the use of the competence-based approach in the study of a 

foreign language puts forward in the first place not the student’s awareness, 

but his ability to solve problems effectively. Therefore, innovative technologies 

for the formation of a foreign language communicative competence of a future 

doctor should be oriented towards practice, and as a result, the teacher’s task 

is to form the student’s skills for practical actions, solving professional 

problems, including using knowledge of a foreign language. 

Conclusions. Thus, the analysis of the research made it possible to state 

that the pedagogical conditions are aimed at achieving the optimal level of 
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information content and awareness of knowledge, high communication, at 

stimulating self-education in the professional sphere. The effectiveness of the 

formation of a foreign language communicative competence will be ensured 

when creating specific pedagogical conditions: determination of the structure of 

the goals of learning a foreign language; the definition and structuring of the 

learning content of a foreign language into blocks, modules and private didactic 

units; the transformation of the content of education into the system of educa-

tional tasks for the organization of educational and cognitive activity of students; 

the use of information and communication technologies for the organization of 

educational and cognitive activities of students; the intensification of speech 

communication of students based on the use of interactive forms of learning; the 

individualization of goals, content and the process of teaching students.  

The conducted research does not exhaust all aspects of the scientific 

problem touched upon. Features of the formation of foreign language 

communicative competence of future doctors with the prospect of developing 

an appropriate methodology can be the subject of further scientific research in 

this direction, namely, in the development of a system for continuous 

improvement of the level of knowledge of foreign languages of doctors. 
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РЕЗЮМЕ 
Стрельчук Яна. Педагогические условиѐ иноѐзычной коммуникативной 

компетентности у студентов-медиков на основе модульной технологии обучениѐ. 

Целья нашего исследованиѐ было выѐвление и научное обоснование комплекса 
педагогических условий формированиѐ иноѐзычной коммуникативной компетентности 
студентов-медиков в процессе обучениѐ иностранному ѐзыку на основе модульно-
рейтинговой технологии. Это было достигнуто на основе теоретического анализа и 
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обобщениѐ научно-педагогической литературы и собственного педагогического опыта 
преподавателѐ иностранного ѐзыка в медицинском университете. Эффективность 
формированиѐ иноѐзычной коммуникативной компетентности будет обеспечиватьсѐ 
при создании конкретных педагогических условий. Анализ проведенного исследованиѐ 
позволил констатировать, что педагогические условиѐ направлены на достижение 
оптимального уровнѐ информативности и осведомленности о знаниѐх, 
коммуникативности, на стимулирование самообразованиѐ в профессиональной сфере. 

Ключевые слова: педагогические условиѐ, коммуникативнаѐ компетентность 
по иностранному ѐзыку, высшаѐ медицинскаѐ школа, модульно-рейтинговаѐ 
технологиѐ обучениѐ иностранным ѐзыкам. 

АНОТАЦІЯ 
Стрельчук Яна. Педагогічні умови формуваннѐ іншомовної комунікативної 

компетенції у студентів-медиків на основі модульної технології навчаннѐ. 
Метоя нашого дослідженнѐ було виѐвленнѐ та наукове обґрунтуваннѐ 

комплексу педагогічних умовах формуваннѐ іншомовної комунікативної 
компетентності студентів-медиків у процесі навчаннѐ іноземних мов на основі 
модульно-рейтингової технології. Це було досѐгнуто на основі теоретичного 
аналізу та висвітленнѐ науково-педагогічної літератури та власного педагогічного 
досвіду викладача іноземної мови в медичному університеті. Основними методами 
дослідженнѐ ю наступні: теоретичні: класифікаціѐ, систематизаціѐ, узагальненнѐ 
науково-теоретичного матеріалу длѐ аналізу стану проблеми; узагальненнѐ, 
теоретичне моделяваннѐ, системно-структурний та системно-функціональний 
аналіз длѐ визначеннѐ сутності, змісту, структури та функцій іншомовної 
комунікативної компетентності майбутніх лікарів; емпіричні: опитуваннѐ, 
спостереженнѐ, тестуваннѐ, моделяваннѐ комунікативно спрѐмованих ситуацій. До 
основних педагогічних умов належать: розробка структури цілей навчаннѐ іноземної 
мови з урахуваннѐм сутності та змісту іншомовної комунікативної 
компетентності та вимог стандартів освіти до її сформованості у випускників 
медичних ЗВО; структуруваннѐ змісту навчаннѐ іноземної мови на блоки, модулі і 
приватні дидактичні одиниці; трансформаціѐ змісту навчаннѐ в систему навчальних 
завдань; організації навчально-пізнавальної діѐльності студентів із застосуваннѐм 
інформаційних і комунікаційних технологій; інтенсифікаціѐ мовного спілкуваннѐ 
студентів на основі використаннѐ інтерактивних форм навчаннѐ та колективного 
способу навчаннѐ; індивідуалізаціѐ цілей, змісту і процесу навчаннѐ студентів через 
розробку індивідуальних освітніх маршрутів. Аналіз перевіреного дослідженнѐ 
дозволив констатувати, що педагогічні умови спрѐмовані на досѐгненнѐ 
оптимального рівнѐ інформативності та освітленості знань, комунікативності, 
стимуляваннѐ самоосвіти в професійній сфері. Проведені дослідженнѐ не 
вичерпуять усіх аспектів даної наукової проблеми. Особливості формуваннѐ 
іншомовної комунікативної компетентності майбутніх лікарів із перспективоя 
розробки відповідної методології можуть бути предметом подальших наукових 
досліджень у цьому напрѐмі, а саме, під час розробки системи постійного підвищеннѐ 
рівнѐ знань іноземної мови лікарів. 

Ключові слова: педагогічні умови, комунікативна компетентність іноземних 
мов, вища медична школа, модульно-рейтингова технологіѐ навчаннѐ іноземних мов. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ МЕДИЧНОЇ ТА 

БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

У статті визначено проблемні сторони під час повного дистанційного 
навчаннѐ під час проведеннѐ практичних занѐть із медичної та біологічної фізики длѐ 
студентів-медиків першого курсу, а також можливі шлѐхи їх вирішеннѐ. Серед 
основних проблемних напрѐмів зазначено відсутність ѐкісного й доступного 
відеозв’ѐзку між студентами та викладачем; дефіцит навчальних матеріалів, 
адаптованих під онлайн-навчаннѐ; можливість необ’юктивного оціняваннѐ знань, 
умінь, навичок студентів; неефективна взаюмодіѐ студентів із викладачем. 
Розглѐнуто можливі шлѐхі мінімізації розриву між онлайн- та офлайн-навчаннѐм 
щодо ѐкості досѐгненнѐ навчальних цілей. 

Ключові слова: дистанційне навчаннѐ, онлайн-навчаннѐ, медична та 
біологічна фізика, студенти-медики, медична освіта, COVID-19. 

 

Постановка проблеми. Весноя 2020 року університетам світу через 

пандемія COVID-19 довелосѐ частково або повністя перейти на 

дистанційне навчаннѐ. Кілька місѐців такої практики змусили студентів та 

викладачів все частіше замисляватисѐ над необхідністя суттювого 

вдосконаленнѐ дистанційних, а за можливості – поверненнѐ до 

аудиторних методів навчаннѐ або їх комбінуваннѐ (Смірнова, 2020). 

Насамперед, це пов’ѐзано з тим, що ціль медичної освіти полѐгаю у 

сприйнѐтті, осмисленні, засвоюнні й застосуванні теоретичного і 

практичного матеріалу в діѐльності майбутнього спеціаліста. Низка 

суттювих недоліків медичної онлайн-освіти, що проѐвили себе під час 

карантину, потребуять професійної та адекватної реакції, зокрема, 

педагогів, інакше ѐкість навчального процесу різко знизитьсѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ дистанційної, онлайн-освіти 

досліджуять уже не один рік науковці різних країн: P. Belanger, M. Brown, 

J. Collins, D. Jonassen, D. Keegan, P. Machado, M. J. Rosenberg, S. Tsai, M. Wotto, 

S. Yokoyama та інші. В Україні активне використаннѐ терміну «дистанційне 

навчаннѐ» та вивченнѐ особливостей дистанційної освіти актуалізувалосѐ на 
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початку ХХІ століттѐ (Сисоюва & Осадча, 2019). Постійний технологічний 

розвиток вплинув і на розширеннѐ термінології в освіті: дистанційне 

навчаннѐ, електронне навчаннѐ, мобільне навчаннѐ, вебнавчаннѐ тощо. 

Серед вітчизнѐних дослідників питаннѐми інформаційних технологій 

навчаннѐ займалисѐ В. Биков, Р. Гуревич, П. Дмитренко, М. Кадеміѐ, 

В. Олійник, В. Кремень, С. Сисоюва, Л. Шевченко та інші. 

Можливості електронного навчаннѐ (e-learning), дистанційного 

навчаннѐ, безумовно, використовуятьсѐ і в медичній освіті, що 

підтверджуютьсѐ науковими роботами ще на початку ХХІ століттѐ: 

A. P. Choules, H. Davies, R. Finch, D. M. B. Hall, M. Kudumovic, N. Marlow, 

I. Masic, I. Masiello, A. Novo, R. Ramberg, R. Watkins та інші. Вимушений 

перехід на повне дистанційне навчаннѐ в медичних закладах освіти в 2020 

році під час карантину визначив один із актуальних на сьогодні напрѐмів 

дослідженнѐ. За останні місѐці вже надруковано перші наукові результати 

щодо організації начального процесу в нових умовах на різних кафедрах 

теоретичного та клінічного профілів: І. Авраменко, І. Височина, І. Гетманяк, 

С. Крамар, О. Лисаченко, Л. Танцяра, S. Abbasi, M. Awadalla, T. Ayoob, 

A. K. Brady, S. Dost, A. Hossain, E. Kigozi, R. Olum, D. Pradhan та інші. 

На сьогодні немаю чітких прогнозів, коли відбудетьсѐ поверненнѐ до 

аудиторного навчаннѐ в медичній освіті. Саме тому залишаютьсѐ потреба 

пошуку шлѐхів вирішеннѐ певних проблемних питань, ѐкі виникаять під 

час онлайн-навчаннѐ. 

Мета статі – визначити проблемні сторони під час повного 

дистанційного навчаннѐ під час проведеннѐ практичних занѐть із медичної 

та біологічної фізики длѐ студентів-медиків першого курсу, а також 

можливі шлѐхи їх вирішеннѐ. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ зазначеної мети використано 

такі методи дослідженнѐ: аналіз, синтез, дедукціѐ, індукціѐ, порівнѐннѐ, 

узагальненнѐ, спостереженнѐ, опитуваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Дистанційне навчаннѐ – форма 

організації освіти, що потребую використаннѐ сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, ѐкі даять змогу навчатисѐ на відстані без 

особистого контакту між викладачем і студентом (Прибилова, 2013). За 

таких умов акцент у навчанні зміщуютьсѐ на самостійну роботу студента, а 

викладач виступаю в ролі організатора навчального процесу, консультанта 

та тьятора (Шевченко та ін., 2016). 

З одного боку, дистанційне та електронне навчаннѐ даять 

можливість швидко адаптуватисѐ до мінливих умов в освіті, 
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використовуячи співпраця між лядьми на відстані, інтернет-ресурси, 

електронні бази даних, створяячи умови длѐ розвитку критичного 

мисленнѐ та навичок приймати самостійні рішеннѐ. З іншого – виникаю 

загроза формалізації системи навчаннѐ, зниженнѐ ѐкості освіти за 

наѐвності недоліків програмного забезпеченнѐ, недостатніх навичок 

користуваннѐ комп’ятером тощо (Marchenko et al., 2020). Крім того, 

студент повинен мати досить добре розвинений рівень самодисципліни, 

свідомості, самостійності та інших ѐкостей і здібностей, щоб самотужки 

досѐгнути всіх поставлених перед ним навчальних цілей, не вдаячись до 

обману й хитрощів (Гетманяк та ін., 2020). 

Варто також урахувати, що дистанційне навчаннѐ у 2020 році було 

несподіваним длѐ всіх учасників навчального процесу, мало вимушений та 

обов’ѐзковий характер. Частота змін на рівні офіційних документів щодо 

діѐльності медичних освітніх закладів, зокрема, була найбільшоя за всі 

попередні роки. Відповідно, рівень стресу ѐк студентів, так і викладачів 

також був значно вищим (Alsoufi et al., 2020; Pakholchuk et al., 2020). Серед 

стресових факторів, ѐкі були в цей період: страх перед зараженнѐм, 

фрустраціѐ, нудьга, неможливість брати участь у звичайній щоденній 

діѐльності, відсутність контакту з паціюнтами (Pakholchuk et al., 2020). 

Певні труднощі та проблеми у проведенні занѐть виникали у 

викладачів різних кафедр: нестійкість інтернет-з’юднаннѐ, низький рівень 

комп’ятерної грамотності літніх викладачів, невідповідність обладнаннѐ 

вимогам до програмного забезпеченнѐ, залежність від освітніх джерел, 

перешкода набуттѐ клінічних навичок тощо (Платонова та ін., 2020; Alsoufi 

et al., 2020; Dost et al., 2020). 

Проблемні питаннѐ, ѐкі постали під час проведеннѐ медичної та 

біологічної фізики длѐ перешокурсників (Вінницький національний медичний 

університет ім. М. І. Пирогова), розділимо за кількома напрѐмами: 

– відсутність ѐкісного та доступного відеозв’ѐзку між студентами і 

викладачем; 

– дефіцит навчальних матеріалів, адаптованих під онлайн-навчаннѐ; 

– можливість необ’юктивного оціняваннѐ знань, умінь, навичок 

студентів; 

– неефективна взаюмодіѐ студентів із викладачем. 

Розглѐнемо проблеми кожного із напрѐмів та практичний досвід їх 

вирішеннѐ. 

1. Якісні і доступні засоби онлайн-зв’ѐзку. Перед багатьма вищими 

медичними школами, педагогами та студентами, ѐкі до карантину не 
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практикували належним чином дистанційну освіту, постала низка проблем, 

пов’ѐзаних із вибором. По-перше, із вибором навчальної платформи, ѐка би 

задовольнила навчальні потреби закладу вищої освіти та була доступноя за 

ціноя або безкоштовноя. По-друге, з вибором техніки, тарифних планів, 

оптимальних за ціноя та ѐкістя. На практиці викладачі випробували такі 

ресурси: Remote VNMU (на базі BigBlueButton), Zoom, Microsoft Teams, Google 

Meet тощо. У процесі вибору довелосѐ змінявати навчальні платформи. 

Пошук ефективних, найбільш зручних і пристосованих до вивченнѐ різних 

дисциплін онлайн-сервісів вимагав додаткових витрат лядських ресурсів, 

зусиль, часу длѐ їх вивченнѐ і впровадженнѐ.  

У Вінницькому національному медичному університеті 

ім. М. І. Пирогова найбільш придатними длѐ викладаннѐ навчальних 

дисциплін керівництвом було визнано комерційні платформи Microsoft 

Teams та Google Meet. Длѐ прикладу, найсуттювішими, на наш поглѐд, 

перевагами Microsoft Teams ю:  

 командна робота з використаннѐм відеозв`ѐзку в реальному часі; 

 засоби длѐ запису онлайн-занѐттѐ з можливістя подальшого 

завантаженнѐ, збереженнѐ, копіяваннѐ, переглѐду цих записів; 

 наѐвність «віртуальної» дошки, на ѐкій можна працявати по черзі; 

 завжди у вільному доступі інтегровані офісні інструменти Word, 

Excel, PowerPoint та інші; 

 режим демонструваннѐ «робочого столу» викладацького 

комп’ятера або окремого вікна, що дозволѐю презентувати малянки, 

схеми будови приладів, формули, приклади розв’ѐзаннѐ задач, 

мультимедійні презентації, аудіо- та відеофайли тощо;  

 можливість завантаженнѐ навчальних матеріалів у «хмарне 

сховище», доступне студентам; 

 додаток Microsoft Forms даю можливість створявати форми длѐ 

тестуваннѐ різного рівнѐ складності з потрібними налаштуваннѐми. 

Суттюві недоліки, вважаюмо, такі: одночасно на екрані персонального 

комп’ятера демонструютьсѐ лише 9 відеовікон, тому інші студенти 

залишаятьсѐ «невидимі» доти, поки не почнуть говорити; при відеозапису 

занѐттѐ реюструютьсѐ зображеннѐ лише 4 вибіркових відеовікон, а інші 

вікна залишаятьсѐ поза кадром; існую певна затримка від моменту 

викладеннѐ матеріалів на платформу до етапу їх готовності длѐ 

використаннѐ та інші. 

Значні труднощі длѐ навчаннѐ викликані застарілоя технікоя та 

перебоѐми в роботі інтернету. Частина респондентів скаржилась на 
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малопотужні ґаджети, ѐкі доводилосѐ використовувати, модернізувати або 

мінѐти їх за власні кошти. Через «слабку» мережу нашу нервову систему 

випробовували: затримки фото- та відеозображень, погана ѐкість звуку, 

сторонні шуми, час від часу відбувавсѐ розрив контакту з певними 

абонентами. Длѐ покращеннѐ ситуації доводилосѐ вимикати відео, а це 

утруднявало встановленнѐ робочого контакту. Деѐкі студенти, ѐкі під час 

пандемії поїхали додому, проживаять у місцевостѐх, де невелика 

швидкість інтернету або взагалі відсутнѐ мережа й немаю можливості бути 

присутнім на занѐтті. Тому такі студенти шукали альтернативу або 

повернулисѐ в обласний центр, де використовуять доступний Wi-Fi та 

власний мобільний інтернет. Зауважимо, що дистанційне навчаннѐ певноя 

міроя поліпшило відвідуваннѐ занѐть. Випадки, коли студент відсутній, 

стали рідкістя, адже прослухати пару можна через мобільний інтернет із 

будь-ѐкого місцѐ, без прив’ѐзки до аудиторії. 

Безперечно, всі учасники навчального процесу під час онлайн-занѐть 

мали змогу випробувати себе та свої технічні засоби. Там, де недоліки були 

значними, була проведена відповідна робота із їх зменшення або 

ліквідації. 

2. Якісні навчальні матеріали достатньої кількості. Найбільш ваго-

мими під час онлайн-занѐть стали такі проблеми: 1) відсутність на практичних 

роботах візуально-тактильного контакту з приладами, установками, 

апаратами тощо; 2) неможливість залученнѐ студентів до виконаннѐ завдань, 

ѐкі передбачаять їхня безпосередня участь у ролі паціюнта або лікарѐ.  

Наприклад, під час проведеннѐ практичного занѐттѐ із застосуваннѐм 

ультразвукових апаратів длѐ дослідженнѐ органів черевної порожнини та 

серцѐ дистанційне навчаннѐ унеможливляю особисто провести експеримент. 

Віртуально неможливо навчитисѐ отримувати ѐкісне зображеннѐ 

ультразвукової «картинки» органа чи тканини, побачити, ѐкими будуть 

зображеннѐ від різного характеру роботи досліджуваних органів, судин тощо. 

Длѐ зменшеннѐ розриву між онлайн- та офлайн-освітоя і 

покращеннѐ доступу до навчальних матеріалів на ресурси 

університетського сайту було викладено велику кількість різного контенту. 

За рахунок цього вдалосѐ частково компенсувати інформаційний дефіцит. 

Длѐ підготовки навчального матеріалу до тіюї практичної роботи, ѐку 

здобувачі освіти раніше власноручно проводили в аудиторії за допомогоя 

приладів, викладач витрачав набагато більше часу під час онлайн-навчаннѐ. 

Це було зроблено, аби продемонструвати роботу приладів та лабораторних 

установок. Педагог попередньо проводив самостійно дослід, фіксував за 
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допомогоя фото- та відеокамери зовнішній виглѐд апаратів, предметів та 

ѐвищ, робочий процес та результати роботи, показники на шкалі приладів 

тощо. З відібраного матеріалу створявав, наприклад, презентація 

PowerPoint. Завдѐки цьому під час проведеннѐ онлайн практичної роботи 

студенти наочно могли побачити значну частину з того, що спостерігали б на 

звичайній парі в офлайн-режимі. Длѐ того, щоб майбутнім медикам було 

цікавіше і вони не ділилисѐ матеріалами практичних робіт зі своїми друзѐми, 

у кожній групі показники приладів (де це можливо) змінявалисѐ.  

Звичайно, вищеперераховані способи подачі навчального матеріалу 

та проведеннѐ лабораторних робіт не замінѐть особисті досѐгненнѐ молоді 

під час аудиторного навчаннѐ, коли майбутні лікарі безпосередньо 

проводѐть дослід. Однак, подібні засоби та методи використовуятьсѐ під 

час офлайн-занѐть на тих кафедрах, де немаю достатнього лабораторного 

устаткуваннѐ. Йдетьсѐ про комп’ятерні моделі лабораторних установок. 

3. Справедливий контроль над виконаннѐм навчальної програми. 

Методи усного, письмового, комп’ятерного тестового опитуваннѐ в різних 

формах знаходѐть широке застосовуваннѐ в педагогіці длѐ контроля знань. 

Проте, з переходом на дистанційне навчаннѐ вони потребували змін. 

«Найбільш активно у віртуальних семінарах беруть участь ті студенти, 

ѐкі більш впевнені в собі та знаять більше, ніж інші. Студенти, ѐкі не впевнені 

у своїх знаннѐх, беруть участь у дискусіѐх ще менш активно, ніж зазвичай» 

(Смірнова, 2020). Вирішеннѐ даної проблеми ми вбачаюмо кількома шлѐхами. 

Першим ю проведеннѐ опитуваннѐ усно в довільному порѐдку за викликом 

викладача, а не за власним бажаннѐм студента. У таких умовах усі студенти 

перебуваять у стані готовності до відповіді. Якщо правильної відповіді немаю, 

від першого опитуваного запитаннѐ переходить до іншого, але також за 

викликом педагога. Другим шлѐхом ми вбачаюмо виділѐти на кожного 

студента достатня, приблизно однакову кількість часу та запитань одного 

рівнѐ сткладності. Також упродовж розглѐду матеріалу потрібно піднімати 

додаткові, непрѐмі та нестандартні запитаннѐ. Вони дозволѐять викладачу 

під час онлайн-співбесіди точніше виѐвити рівень підготовки підопічних, а 

студентам – зрозуміти, де та ѐк можна застосувати отримані знаннѐ з 

біофізики і ѐк вони використовуятьсѐ в медичній практиці. 

Письмові відповіді на розгорнуті запитаннѐ теж результативно пока-

зуять рівень підготовки студента. Вони можуть бути замінені розв’ѐзуваннѐм 

індивідуальних задач або окремих їх частин. Під час практичної роботи 

студенти знаходѐть різноманітні величини та показники, досліджуять вплив 

одних факторів на інші, розраховуять коефіціюнти, описуять ѐвища та 
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залежності. Правильне виконаннѐ даного завданнѐ та логічне його поѐсненнѐ 

й виступаю гарантіюя засвоюного навчального матеріалу. Результати своюї 

роботи в зошиті за допомогоя фотозйомки студенти фіксуять і передаять на 

перевірку педагогам. Під час оціняваннѐ враховуютьсѐ кількість правильно 

виконаних завдань та час, за ѐкий вони були зроблені. 

Також під час перевірки знань добре зарекомендували себе форми 

длѐ створеннѐ тестів різного рівнѐ складності. Додаток Microsoft Forms даю 

можливість не тільки створити потрібні тестові завданнѐ, а й налаштувати 

бажані умови його проведеннѐ. Коли тестуваннѐ відбуваютьсѐ з 

обмеженнѐм часу на роботу, увімкнений випадковий порѐдок слідуваннѐ 

завдань та хаотичне розміщеннѐ варіантів відповідей у кожного студента, 

то зменшуютьсѐ ймовірність «консультуваннѐ» з іншими. До того ж, можна 

призначити кілька різних варіантів тестів із одніюї теми навіть студентам 

одніюї групи (за наѐвності тестових завдань можна кожному студенту 

призначити окремий, індивідуальний варіант). Це дозволѐю швидко та 

досить ѐкісно встановити кінцевий рівень підготовки студентів. 

Завжди доречно не зупинѐтисѐ на ѐкомусь одному способі 

оціняваннѐ знань, умінь, навичок. Їх хаотичне чергуваннѐ і/або 

комбінуваннѐ – запорука об’юктивності та стимул до повноцінної 

домашньої й «аудиторної» онлайн-роботи студентів. 

Як правило, в умовах, коли під час перевірки знань студент перебуваю 

за межами полѐ зору викладача, існую ймовірність використаннѐ студентом 

численних підручних засобів: конспекту, підручників, інтернету, групового 

чату, соціальних мереж, мобільного телефона тощо. Аби уникнути цього, 

проведеннѐ усного опитуваннѐ доцільно здійснявати при встановленому зі 

студентом відеозв’ѐзку. Причому можна спробувати, щоб відповіді на 

запитаннѐ він озвучував, заплящивши очі. Письмове опитуваннѐ або 

тестуваннѐ доцільно проводити впродовж такого проміжку часу, за ѐкий 

можливо дати правильні відповіді на всі запитаннѐ лише за умови 

повноцінної та ѐкісної підготовки. При цьому, збільшеннѐ студентом 

використаного длѐ роботи часу повинно вести до пропорційного зменшеннѐ 

його оцінки. Ці та подібні прийоми знижуять (унеможливляять) імовірність 

пошуку правильних відповідей зі сторонніх джерел та дозволѐять більш 

точно оцінити рівень підготовки майбутніх спеціалістів. 

Безумовно, коли питаннѐ, задачі на практичних роботах та тестові 

завданнѐ розроблѐятьсѐ і підбираятьсѐ длѐ кожної групи студентів 

індивідуально, то це потребую додаткових витрат часу, сил і підготовки 

педагога. Але це приносить хороші результати. Знаннѐ, уміннѐ, навички 
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майбутніх медиків оціняятьсѐ більш об’юктивно і неупереджено. Знаячи 

про можливі засоби та методи контроля знань, ѐкі постійно зміняятьсѐ, 

здобувачі маять гарну мотивація до повноцінної домашньої та 

«аудиторної» онлайн-роботи. 

4. Ефективна взаюмодіѐ з викладачем. Віртуальне навчаннѐ не 

здатне повноя міроя задовільнити потребу в «живому» спілкуванні й 

дружбі та створити середовище, де б кожен заохочував один одного 

висловлявати власну думку (Смірнова, 2020). Досвід проведеннѐ онлайн-

занѐть засвідчив, що студентам медичних закладів вищої освіти длѐ 

ѐкіснішого навчаннѐ насправді необхідна звичайна робота в групі та 

безпосередній контакт із викладачем. Таке спілкуваннѐ створявало 

можливість більш продуктивно долати труднощі, що виникали під час 

засвоюннѐ навчального матеріалу. Однак, це сучасне обмеженнѐ можна 

значно знівелявати активнішим «віртуальним» спілкуваннѐм. 

Спостереженнѐ показуять, що студенти активно працяять у цьому 

напрѐмі. Навіть щодо зв’ѐзку і спілкуваннѐ з викладачем, то й тут ю значні 

зрушеннѐ. Тепер стало доступним і прийнѐтним телефонувати чи писати в 

месенджери Viber, Telegram, Facebook, Skype, на електронну пошту тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Результативність дистанційного навчаннѐ значно залежить від багатьох ѐк 

зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Вона в цілому – нижча за аудиторне 

навчаннѐ. Однак, різницѐ між онлайн- та офлайн-навчаннѐм може бути 

мінімізована при сформованій мотивації, творчому підході, ѐкісній 

підготовці, активному спілкуванні й добросовісному ставленні студентів та 

викладачів до своїх обов’ѐзків. 

Наступні дослідженнѐ спрѐмовуюмо на вивченнѐ робіт, пов’ѐзаних із 

дистанційним, електронним, мобільним навчаннѐм у медичній освіті, а також 

на експериментальну перевірку певних засобів і методів онлайн-навчаннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Тарчинец Юлия, Тарчинец Александр, Пудова Светлана. Особенности 

проведениѐ практических занѐтий по медицинской и биологической физике при 
дистанционном обучении. 

В статье определены проблемные стороны во времѐ полного дистанционного 
обучениѐ при проведении практических занѐтий по медицинской и биологической физике 
длѐ студентов-медиков первого курса, а также описаны возможные пути их решениѐ. 
Среди основных проблемных направлений указано отсутствие качественной и 
доступной видеосвѐзи между студентом и преподавателем; дефицит учебных 
материалов, адаптированных под онлайн-обучение; возможность необъективного 
оцениваниѐ знаний, умений, навыков студентов; неэффективное взаимодействие 
студентов и преподавателѐ. Рассмотрены возможные пути минимизации разрыва 
межу онлайн- и офлайн-обучением относительно качества достижениѐ учебных целей. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-обучение, медицинскаѐ и 
биологическаѐ физика, студенты-медики, медицинское образование, COVID-19. 
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SUMMARY 
Tarchynets Yuliia, Tarchynets Oleksandr, Pudova Svitlana. Features of conducting 

practical classes in medical and biological physics during distance learning. 
The global quarantine of 2020 due to the coronavirus (COVID-19) pandemic created a 

forced transition of education institutions to distance learning, including medical higher 
schools. The new conditions required the adaptation of all participants of the learning 
process to online learning and the solution of a number of new organizational issues. 

The aim of the study is to identify the problematic aspects of conducting practical 
classes in medical and biological physics for the first-year medical students during the period 
of full distance learning, as well as possible ways to solve them. The study was conducted 
during 2020 on the basis of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsa at the 
department of biophysics, medical equipment and informatics. Research methods, such as 
observation, student interviews, exchange of experiences between teachers, analysis, 
synthesis, deduction, induction, comparison, generalization, helped to achieve the purpose. 

Among the main problem areas are the lack of quality and affordable video 
communication between students and a teacher; shortage of educational materials adapted 
for online learning; the possibility of biased assessment of students’ knowledge and skills; 
inefficient interaction of the students with the teacher. 

In general, it is concluded that the obtained effectiveness of distance learning is lower 
than face-to-face learning and depends on many external and internal factors. However, due 
to the formed motivation, creative approach, quality training, active communication and 
conscientious attitude of students and teachers to their responsibilities, the difference 
between online and offline learning can be minimized. 

Key words: distance learning, online learning, medical and biological physics, medical 
students, medical education, COVID-19. 
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У статті висвітлено питаннѐ сучасного ринку праці, розрив між вимогами 
роботодавців до кваліфікації робітника й запропонованими на даний час 
можливостѐм їх забезпеченнѐ. Досліджено питаннѐ реформуваннѐ й удосконаленнѐ 
системи освітнього простору України. Проаналізовано компетентнісний підхід до 
освіти в цілому, та до професійно-технічної освіти зокрема, ѐк один із пріоритетних 
шлѐхів її модернізації. Наведено приклади запровадженнѐ компетентнісного підходу 
й охарактеризовано структурні компоненти компетентностей у різних сферах 
підготовки кваліфікованого робітника з урахуваннѐм специфіки професії. Визначено 
результати анкетуваннѐ здобувачів професійної освіти стосовно мотивів і бажаннѐ 
отримати професія за обраноя спеціальністя, розуміннѐ необхідності навчаннѐ 
саме в закладі професійної освіти.  

Ключові слова: компетентнісний підхід, професійно-технічна освіта, 
компетентність, кваліфікований робітник, заклад освіти, мотиви, професіѐ. 
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Постановка проблеми. Сучасний ринок праці України характеризуютьсѐ 

дисбалансом між попитом і пропозиціюя робочої сили, ѐкий відображаютьсѐ 

у професійно-кваліфікаційній невідповідності. Дисонанс ѐкісної та кількісної 

підготовки кадрів призводить до підвищеннѐ структурного безробіттѐ, що 

маю вплив на ефективність функціонуваннѐ економіки, розвиток науково-

технічного прогресу; зниженнѐ виробництва товарів і послуг. 

Сьогодні в Україні порѐд із надлишковоя пропозиціюя робочої сили 

існую і незадоволений попит на вакантні робочі місцѐ, одніюя з причин ѐкого 

ю невідповідність пропонованих вимог фактично наѐвним у працівників 

професіѐм та рівнѐм кваліфікації (Як змінивсѐ ринок праці в Україні). 

Роботодавці вважаять рівень підготовки кваліфікованих робітників у 

державних закладах професійно-технічної освіти низьким і таким, що не 

відповідаю потребам виробництва. Їх не задовольнѐю не лише ѐкість 

підготовки, але й рівень кваліфікації. 

Саме тому особливої актуальності набуваять питаннѐ розробки 

нових підходів до підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у 

закладах професійно-технічної освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Сьогодні в Україні формуютьсѐ 

національна система кваліфікацій, здійсняютьсѐ компетентнісний підхід до 

підготовки кваліфікованих робітників, розроблѐятьсѐ та впроваджуятьсѐ 

професійні освітні стандарти. Адже, ѐк зазначаю К. Кѐзімов, ефективне 

відтвореннѐ кваліфікованих робітників, розвиток усіх рівнів професійної 

освіти, навчаннѐ, працевлаштуваннѐ й ефективної зайнѐтості робітників мож-

ливі лише на підґрунті визначеннѐ стратегії соціально-економічного розвитку 

країни, відповідних програм розвитку професійної освіти (Кѐзимов, 2014).  

Питаннѐ підготовки сучасного кваліфікованого робітника вивчаютьсѐ 

з різних точок зору. Значна низка робіт сучасних науковців і політичних 

діѐчів присвѐчена проблемі реформуваннѐ системи професійно-технічної 

освіти в цілому (І. Гарбарук, В. Кремень, Н. Ничкало, В. Радкевич, 

С. Шкарлет, О. Щербак та ін.). Одним з основних напрѐмів модернізації 

освіти розглѐдаютьсѐ компетентнісний підхід (В. Байденко, Г. П. Грибан, 

Б. Ельконін, І. Зимнѐѐ, Т. Іванова, Є. Коган, В. Лаптюв, О. Лебюдюв, Ю. Татур, 

І. Фрумін, С. Шишов та ін.) і формуваннѐ професійної компетентності 

(Т. Бучинська, О. Паржницький, О. Овчарук, В. Петрук та ін.). Деѐкі науковці 

звертаять увагу лише на розвиток окремих професійно важливих ѐкостей 

(А. Муровицький, О. Немцев, Л. Тропіна, Є. Фролов, А. Яковлев та ін.) длѐ 

побудови освітнього процесу здобувачів професійної освіти. 
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Мета статті – проаналізувати й порівнѐти сучасні підходи до 

підготовки кваліфікованого робітника в закладах професійно-технічної 

освіти та з’ѐсувати мотиви здобувачів професійної освіти до навчаннѐ. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ 

використано комплекс взаюмопов’ѐзаних і взаюмодоповняячих методів 

дослідженнѐ, ѐк-от: теоретичні методи: аналіз нормативно-правових актів, 

науково-методичної, психолого-педагогічної літератури; узагальненнѐ й 

систематика теоретичних підходів щодо підготовки кваліфікованих 

робітників різних сфер діѐльності; емпіричні методи: анкетуваннѐ 

майбутніх кваліфікованих робітників, ѐкі навчаятьсѐ в закладах 

професійно-технічної освіти будівельного профіля. 

Виклад основного матеріалу. Професійно-технічна освіта – складова 

системи освіти, діѐльність ѐкої регуляютьсѐ Законом України «Про 

професійно-технічну освіту» (1998). Професійно-технічна освіта ю комплексом 

педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрѐмованих на 

забезпеченнѐ оволодіннѐ громадѐнами знаннѐми, уміннѐми й навичками в 

обраній ними галузі професійної діѐльності, розвиток компетентності та 

професіоналізму, вихованнѐ загальної та професійної культури. Вона 

покликана забезпечувати професійну освіту молоді, надавати першу 

робітничу професія, створивши длѐ цього необхідні умови. Не випадково 

сотні, тисѐчі видатних лядей, державних діѐчів і вчених ступали на своя 

трудову стежину в закладах професійно-технічної освіти, ѐкі в різні часи по-

різному називалисѐ, мали різну структуру. Загалом в Україні понад 13 тисѐч 

закладів професійно-технічної освіти, в ѐких навчаятьсѐ понад 238 тисѐч 

студентів (В Україні стартую реформа професійної освіти – в Урѐді 

затвердили план на наступні 7 років). 

Особливоя ознакоя модернізації професійно-технічної освіти ю 

переоріюнтаціѐ її цільових, змістових, організаційних оцінно-

результативних конструкторів на компетентнісний підхід, основна 

концептуальна ідеѐ ѐкого полѐгаю в тому, щоб підготувати нове поколіннѐ 

кваліфікованих робітників, здатних адаптуватисѐ до сучасних технологій 

виробництва, легко переходити від одного виду праці до іншого, володіти 

знаннѐми, уміннѐми та здібностѐми, необхідними длѐ широкого кола 

професій і мобільного соціально-рольового оріюнтуваннѐ (Радкевич, 2011). 

Кваліфікований робітник – це робітник, ѐкий маю освітньо-

кваліфікаційний рівень на основі повної або базової загальної середньої 

освіти, спеціальні навички та знаннѐ, маю відповідний досвід їх застосуваннѐ 

длѐ розв’ѐзаннѐ професійних завдань у певному виді економічної діѐльності. 
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Показниками освітньо-кваліфікаційного рівнѐ «кваліфікований 

робітник» ю: обсѐг загальноосвітньої підготовки (базова чи повна загальна 

середнѐ освіта), рівень загальної культури, компетентності та кваліфікації, 

наѐвний досвід і навички роботи, професійна адаптованість (Закон України 

«Про професійну (професійно-технічну) освіту»). 

Вибір професії дуже серйозний і важливий крок длѐ молодої 

лядини. Одні з них з дитинства мріять про окрему професія, хтось чинить 

навманнѐ, комусь радѐть батьки, а хтось іде до іншого закладу навчаннѐ, 

аби не вчитисѐ у школі. Але надалі, ѐкийсь часовий проміжок необхідно 

присвѐтити освоюння обраної спеціальності. Як результат свого навчаннѐ – 

вони хочуть бачити себе професіоналами своюї справи.  

Свою перше безпосередню знайомство з майбутньоя професіюя 

здобувачі починаять у закладах професійної освіти. Окрім загальноосвітніх 

предметів, у розкладі з’ѐвлѐятьсѐ предмети спецдисциплін, окрім учителів ю 

викладачі спецтехнологій та майстри виробничого навчаннѐ, а також за 

винѐтком теоретичних занѐть ю занѐттѐ з виробничого навчаннѐ. Саме тут під 

час навчаннѐ майбутній кваліфікований робітник отримую не тільки знаннѐ, 

вміннѐ, навички, але й дістаю практичний досвід, отримую професійну 

кваліфікація, формую компетентність і стаю цілісноя, унікальноя особистістя. 

Сучасні підходи до підготовки кваліфікованого робітника базуятьсѐ 

на впровадженні компетентнісного підходу, а компетентність випускника 

стаю результатом та тим індикатором його готовності до професійної 

діѐльності й активної ролі в суспільному житті. 

Саме питання формуваннѐ професійної компетентності приділѐютьсѐ 

велика увага в підготовці фахівців різних професій і спеціальностей. 

Професійна компетентність майбутніх фахівців із бухгалтерського 

обліку та аудиту у сфері МСФЗ – це інтегрована система, ѐка складаютьсѐ з: 

клячових, базових і спеціальних компетентностей, необхідних длѐ 

забезпеченнѐ ѐкісної роботи з МСФЗ. О. Літікова розкриваю зміст клячових, 

базових і спеціальних компетентностей ѐк уміннѐ і здатність, поюднаннѐ 

ѐких надасть майбутнім фахівцѐм бухобліку та аудиту впевненості й 

досвіду в інтеграції та застосуванні знань в умовах роботи за МСФЗ, 

сприѐтиме досѐгнення ними професійного успіху (Літікова).  

Як зазначаю Н. Германяк, найважливішим елементом професійної 

компетентності фахівцѐ в аграрній галузі ю обсѐг відповідних знань і 

принципів менеджменту. У цілому знаннѐ ю узагальненим соціальним 

досвідом, усвідомленим лядиноя, ѐкий вона може відтворити та 

передати іншим. Знаннѐ ю основоя ефективної діѐльності, оскільки саме з 
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них починаютьсѐ практична реалізаціѐ проюктів у життѐ. Компетенції, своюя 

чергоя, – це знаннѐ у процесі дії. Якщо компетентність фахівцѐ розглѐдати 

з особистісної точки зору, то до професійних знань необхідно віднести 

розвиток загального світоглѐду (Германяк, 2017). 

Пріоритетом у вихованні конкурентоспроможного робітника в галузі 

громадського харчуваннѐ О. Головань, визначаю особистість майстра 

виробничого навчаннѐ. Як указую автор, саме йому повинна належати 

провідна роль у передачі учнѐм знань, прищепленні їм професійних навичок і 

вмінь, у стимуляванні творчої активності у процесі виробничої діѐльності. 

Величезне значеннѐ маю його майстерність, організованість, освіченість, 

ерудованість, культура, чуйне ставленнѐ до підопічних, особливо до тих, у 

кого не все гаразд у роботі. Чітко спланована й цілеспрѐмована робота 

майстра, його особистий приклад повинен позитивно впливати на 

професійне ставленнѐ майбутніх робітників (Головань, 2016). 

Длѐ визначеннѐ мотивів і ставленнѐ до навчаннѐ взагалі, нами було 

проведено анкетуваннѐ здобувачів професійно-технічної освіти 

будівельного профіля (Методика вивченнѐ ставленнѐ учнѐ до 

навчальних предметів і до навчаннѐ (за Г. Н. Казанцевоя)). В анкеті 

необхідно було обрати та підкреслити, або дописати відсутні твердженнѐ, 

ѐкі, на їх думку, відповідаять бажання отримати освіту. Під час визначеннѐ 

мотивів учнів до навчаннѐ взагалі, з тих, що були вказані в анкеті, 

найбільший відсоток отримало твердженнѐ «Хочу навчитисѐ самостійно 

працявати» – 65,12 %. Також учні обрали: «Хочу отримати повні та глибокі 

знаннѐ» і «Хочу бути корисним громадѐнином» – по 51,16 % обидві 

відповіді, по 48,84 % набрали відповіді «Хочу бути грамотним» і «Длѐ 

розширеннѐ розумового кругозору». До основних мотивів, що сприѐять 

навчання, учні віднесли також «Бажаннѐ вчитисѐ» – 41,86 %, «Бажаннѐ 

бути розумним і ерудованим» – 30,23 % та «Це мій обов’ѐзок» – 30,23 %. 

До списку тверджень учні самостійно дописали: «Подобаютьсѐ сперечатисѐ 

з учителем», «Це допоможе у житті», «Просто цікаво», «Це весело» та 

«Допоможе влаштуватисѐ на гарну роботу» (рис. 1).  

З отриманих нами результатів анкетуваннѐ щодо визначеннѐ мотивів 

здобувачів до навчаннѐ можна відмітити їх свідоме ставленнѐ й розуміннѐ 

того, що на даному етапі їх життювого шлѐху, навчаннѐ в закладі 

професійно-технічної освіти дуже важлива сходинка до майбутнього 

працевлаштуваннѐ. Вони розуміять, що отримані під час навчаннѐ знаннѐ 

й уміннѐ зможуть застосувати не лише на користь самих себе, але й на 

користь держави. Саме тому період навчаннѐ в закладі освіти маю бути 
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важливим початковим етапом формуваннѐ компетентності длѐ майбутніх 

кваліфікованих робітників.  
 

 
 

Рис. 1. Результати анкетуваннѐ здобувачів професійної освіти щодо 

мотивів навчаннѐ взагалі 
1 – «Хочу навчитисѐ самостійно працявати»; 

2–3 – «Хочу отримати повні та глибокі знаннѐ» і «Хочу бути корисним 

громадѐнином»; 

4–5 – «Хочу бути грамотним» і «Длѐ розширеннѐ розумового кругозору»; 

6 – «Бажаннѐ вчитисѐ»; 

7–8 – «Бажаннѐ бути розумним і ерудованим» та «Це мій обов’ѐзок». 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, аналіз педагогічного досвіду засвідчую, що компетентнісний підхід 

визначаютьсѐ одним із головних напрѐмів модернізації освітнього простору 

України та професійно-технічної освіти зокрема. Основноя метоя 

професійної освіти ю створеннѐ умов длѐ всебічного розвитку 

компетентного, конкурентоспроможного, кваліфікованого робітника. Але 

всі ці понѐттѐ досить багатоаспектні та креативні, багатогранні та 

динамічні, тому дуже важливо з’ѐсувати їх сутність і визначити шлѐхи їх 

упровадженнѐ, враховуячи наѐвність професійних освітніх стандартів, 

науково-методичного забезпеченнѐ, професіоналізму викладачів і 

майстрів виробничого навчаннѐ. Професійна освіта отримана в закладі 

освіти повинна стати тіюя основоя, на ѐкій буде відбуватисѐ становленнѐ й 

самовдосконаленнѐ майбутнього кваліфікованого робітника. 
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РЕЗЮМЕ 
Чернявская Елена. Современные подходы к подготовке квалифицированного 

работника в заведениѐх профессионально-технического образованиѐ. 
В статье освещены вопросы современного рынка труда, разрыв между 

требованиѐми работодателей к квалификации рабочего и предлагаемыми в 
настоѐщее времѐ возможностѐм их обеспечениѐ. Проведено исследование вопроса 
реформированиѐ и совершенствованиѐ системы образовательного пространства 
Украины. Даётсѐ анализ компетентностного подхода к образования в целом, и 
профессионально-техническому образования в частности, как одному из 
приоритетных путей его модернизации. Приведены примеры внедрениѐ 
компетентностного подхода и охарактеризованы структурные компоненты 
компетентностей в различных сферах подготовки квалифицированного рабочего с 
учетом специфики профессии. Определены результаты анкетированиѐ соискателей 
профессионального образованиѐ относительно мотивов и желаниѐ получить 
профессия по выбранной специальности, осознание необходимости обучениѐ именно 
в заведении профессионального образованиѐ.  

Ключевые слова: компетентностный подход, профессионально-техническое 
образование, компетентность, квалифицированный рабочий, учебное заведение, 
мотивы, профессиѐ. 

SUMMARY 
Cherniavska Olena. Modern approaches to training qualified specialist in the 

institutions of vocational education and training. 
The article covers the issues of the modern labour market and the gap between the skills 

an employer requires and the skills actually trained to date. The paper studies the reformation 
and improvement of the educational space in Ukraine. The article presents the results of the 
analysis of the competence-based approach to education in general and to vocational training in 
particular as one of its modernization priorities. There are examples of the use of the 
competence-based approach and a profession-oriented description of structural components of 
competences in various domains of quality vocational training. The paper reviews the results of a 
vocational student survey addressing the motivation and willingness to learn the chosen 
professional skills and understanding the need to study in a vocational school. 

Based on the analysis of pedagogical experience it is concluded that the competence-
based approach is determined by one of the main directions of modernization of the 
educational space of Ukraine and vocational education in particular. The main purpose of 
vocational education is to create conditions for the comprehensive development of a 
competent, competitive, skilled worker. But all these concepts are quite creative, 
multifaceted and dynamic, so it is important to clarify their essence and identify ways to 
implement them, given the availability of professional educational standards, scientific and 
methodological support, professionalism of teachers and masters of industrial training. 
Vocational education obtained at an education institution should become the basis on which 
the formation and self-improvement of the future skilled worker will take place. 

Key words: competence-based approach, vocational training, competence, skilled 
employee, education institution, motivation, profession. 
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BLENDED LEARNING: MODERN EDUCATIONAL TREND IN UKRAINE 
 

The article considers the possibilities and advantages of distance learning, analyzes 
the means of ICT to ensure blended learning in the system of higher education. General 
scientific methods of analysis, synthesis and generalization of scientific literature have been 
used. It is noted that implementation of the educational activities in the information society 
and the need to continue the informatization of education has caused the advent of new 
learning technologies. Blended learning combines the positive properties of traditional 
learning, e-learning, m-learning and avoids the disadvantages of these technologies. It has 
been found that the effectiveness of the introduction of blended learning in the higher 
education process depends on a number of didactic principles and factors. It is based on the 
use of various software. In the future, it is planned to explore in more detaile the software 
possibilities to support the blended learning. 

Key words: blended learning, high school, students, ICT. 
 

Introduction. The active use of information and communication 

technologies (ICT) in educational activities has led to the emergence of various 

learning technologies (distance learning, m-learning, e-learning, etc.). Each of 

these technologies has its inherent advantages, features of application in the 

education institutions, based on the use of modern means of educational 

information presentation. One of the most effective means of ICT implementation 

in the higher education process is the use of blended learning. It involves a 

combination of traditional learning, information technology capabilities, the 

Internet and other tools. Through such combination, the quality of educational 

activities is achieved, a forms variety of educational material presentation is 

provided, opportunities for mastering the necessary competences are expanded. 

As of today, blended learning has become quite relevant in the context 

of infection COVID-19 spreading and quarantine measures introduction in 

Ukraine. Under these circumstances, education institutions were forced to 

move to a remote or blended mode of educational process organization, 

changing each other depending on the situation in the regions. The use of 

blended learning technology has allowed education institutions to carry out 

educational activities in a working mode, without interrupting the process of 
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training future professionals. At the same time, the issues of organizing the 

educational process in quarantine measures conditions remain highly relevant. 

Primarily it relates to the ways and means of learning process organization in 

conditions of distance and blended learning. 

Analysis of relevant research. Opportunities of blended learning for 

improving the educational process quality in modern conditions have attracted 

lots of domestic and foreign scholars’ attention. V. Kremen, V. Bykov, 

I. Homyshyn investigated the issues of education informatization in the 

information society. 

T. Shrol explored the meaning of “blended learning” concept and related 

concepts. Issues of blended learning organization in secondary school are 

reflected in the work of O. Kuzmenko. In the works of V. Kukharenko, H. Tkachuk, 

T. Shrol the models and stages of blended learning organization in a higher 

education institution are highlighted. The use of a systems approach in the 

blended learning organization is shown in the works of V. Kukharenko. V. Bolilyi 

studied the possibilities of MediaWiki during the organization of blended learning. 

The use of blended learning while studying some disciplines was examined 

by D. Vasylieva (mathematics), L. Dankevych (business foreign language), 

O. Bezliudnyi, I. Shvetsova, O. Shcherbakova, V. Protsko (foreign language), 

V. Bolilyi (ICT in education), H. Tkachuk (computer science), S. Pidlasov (physics) 

and other scientists. At the same time, it is important to cover issues related to 

the use of software solutions to ensure blended learning during quarantine. 

The aim of the article is to highlight the possibilities and features of 

distance learning in the higher education institution, analysis of information 

and communication technologies for the blended learning organization. 

Research Methods. While conducting a research, general scientific 

methods of analysis, synthesis and generalization of scientific literature have 

been used, that revealed advantages of blended learning and peculiarities of its 

organization in the system of higher education. 

Results. Modern information society is characterized by the ongoing 

development of ICT and their introduction into the education system. The 

properties of the information society include increasing the weight of information 

as a strategic resource, increasing its impact on human activities, formation of the 

information sector of the economy. Development of education informatization is 

a relentless process that affects the nature of educational activities and formation 

of a new generation of young people. The external manifestation of the education 

informatization is globalization of telephone communication, network 

technologies, television systems, new means of communication appearance 
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(Homyshyn, 2016). As a result, mobile technologies, mass open online courses, 

distance learning systems, etc. are now used in education institutions successfully. 

All of them implement unique approaches to the organization of the educational 

process in higher and secondary school, provide for improving of education 

quality. At the same time, the traditional educational system remains in higher 

education, that provides for the work of teachers and students in the classroom, 

the practical skills attainment in real conditions, personal communication 

between participants in the educational process. 

It should be noted that the processes of modernization of the education 

content are actively underway now. The reasons for these changes are the 

peculiarities of the information society, increasing the requirements for the 

training of future professionals, introduction of a competence-based approach, 

etc. Given this, the technologies used for training of future professionals 

improve the quality of educational activities significantly (Tkachuk, 2017) and 

prepare students for professional activities in the information society. 

One of the promising areas of the educational process organization using 

ICT is the blended learning usage. It allows combining traditional learning, distance 

learning, e-learning, m-learning to carry out educational activities in the classroom 

and beyond. In other words, it is an educational process that takes place both 

online and in the classroom, taking into account the independent training of 

students. In this case, it is possible to use the advantages of e-learning, to 

supplement the possibilities of the traditional form of learning (Murashchenko, 

2017), to ensure the flexibility of the educational process in modern conditions. 

According to O. Korotun (2016), blended learning is based on the 

following scientific approaches: 

-  competence-based approach considering blended learning as a means 

of forming students key and professional competences; 

-  personal approach allowing to develop the personality 

comprehensively based on its individual characteristics; 

-  activity approach aiming at organizing educational and cognitive, 

independent and communicative students’ activities; 

-  systems approach considers blended learning in the form of a multilevel 

and complex system changing dynamically according to current situations. 

Since March 12, 2020, the educational process occurs in a mixed form in 

Ukraine. The reason for such training was the COVID-19 pandemic, which affected 

not only secondary schools but also higher and vocational education institutions. 

Today, blended learning has become a very effective means of implementing 

educational activities during the quarantine. The main feature of this form of the 
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educational process organization is the integrated use of various traditional and e-

learning technologies (Sikora, 2016). This combination allows: 

- to ensure greater openness of education and transparency in the 

system of students’ academic achievements assessment; 

- to involve different types of student motivation (Shrol, 2016); 

- to increase the level of students’ independence in the process of 

mastering the discipline, they have to control the time, place, and pace of 

educational activities independently; 

- to provide the opportunity for the student to study at a suitable time 

(Bolilyi, 2017); 

- to increase the level of students and teachers’ information culture; 

- to diversify the forms of educational material introduction through the 

use of powerful digital and multimedia capabilities of ICT; 

- to maintain live communication with a teacher and students. 

Blended learning is available to all students, including those with special 

educational needs. It provides for the organization of individual (individual 

tasks, consultations, conversations) and group (webinars, conferences, forums) 

work of students. It is appropriate to use blended learning in laboratory and 

practical classes, within acquiring the theoretical information (Sikora, 2016). On 

the other hand, the use of ICT allows creating an electronic educational 

environment, filling it with educational materials (Bolilyi, 2017), means of 

monitoring and analysis of students’ academic achievements. 

According to O. Kuzmenko, in the process of blended learning it is possible 

to achieve an appropriate allocation of time between classes and independent 

work, taking into account individual characteristics of students and their 

educational interests. This training aims to diversify the methods of work and 

types of tasks with educational materials, as well as to ensure the autonomy of 

each student (Kuzmenko, 2017). Blended learning stimulates development of 

students’ skills for self-education (Korotun, 2016), increases the ability to search 

for the necessary information independently, expands opportunities for 

communication between participants in the educational process. 

It should be added that blended learning has certain application limitations, 

which are related to the weak Internet, outdated hardware, and software. Of 

course, these shortcomings can be addressed over time, provided appropriate 

funding and administration of the education institution understand the 

importance of modernizing the educational process. Noted deficiencies, of course, 

can be addressed over time, provided appropriate funding and understanding by 
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the education institution administration the importance of the educational 

process modernization. 

During blended learning, the educational process should be provided not 

only by the administration of the education institutions, but also by teachers. As 

rightly noted by V. Kremen, V. Bykov, the effectiveness of education 

informatization depends on the quality of software products, the availability of 

guidelines for the use of modern technologies, information culture of teachers 

and students (Kremen & Bykov, 2014). It is the scientific and pedagogical workers 

who, with the correct planning of lectures, seminars, video meetings, can 

motivate students to study, help them to master the educational material better. 

On the other hand, an important condition for the effectiveness of blended 

learning is a high level of information culture of students, who must be fluent in 

modern technology (Homyshyn, 2016). Each student’s personal responsibility 

related to his/her own educational trajectory can be controlled by parents and 

teachers, but the educational priorities should be determined personally. 

As a result, it is necessary to prepare teachers and students for learning in 

new conditions, to teach them new strategies and rules of conduct within video 

conferencing, online communication, etc. According to V. Kukharenko, teachers 

should form in students a sense of success, because they are responsible for their 

educational activities. Factors influencing formation of a successful specialist 

include constructive communication between a teacher and students, well-

structured distance learning course, quality educational content, timely feedback 

(Kukharenko, 2015), formation of clear regulations for attending classroom and 

online classes, drawing up control measures (Shrol, 2016) and others. 

An important factor in high quality blended learning is the optimal ratio 

of e-learning during independent activity (Gladkykh, 2020) and work in the 

classroom. The share of e-learning/traditional learning selection depends on 

the specific situation, subject, regulations of the education institution. A 

competent combination of traditional and e-learning will provide a 

personalized learning process based on the powerful capabilities of ICT and 

individual learning capabilities of students. 

According to H. Tkachuk (2017), the effectiveness of blended learning 

introduction in the educational process depends on compliance with a number 

of didactic principles, including the principle of activity (formation of 

competences based on knowledge in the process of practical activity), 

consciousness and activity (use of techniques and tools to enhance students’ 

mental activity), friendly environment (communication organization using 

Internet technologies, including conferences, chats, forums), taking into 
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account the individual characteristics of applicants (facilitation in the selection 

and implementation of the individual educational trajectory) and the principle 

of visual aids, which will provide an opportunity to master the training material 

better and form the necessary competences. 

A no less important factor in the blended learning successful organization is 

creation of a single information space, that means a set of information and com-

munication resources, traditional and innovative forms of learning (Kuzmenko, 

2017). In the high school educational process, this task is implemented using 

various software: learning management systems, mass open online courses, 

educational electronic resources, software for video communication, instant 

messaging, social networks, blogs, etc. Such diversity allows to make the 

electronic learning environment high quality and multifaceted, and to provide 

operative communication between educational process participants. 

In accordance with the noted above, the mixed form of the educational 

process during the quarantine involves independent work at home and work in 

classrooms. An effective practice for providing e-learning is to use learning 

management systems (LMS), in particular the Moodle system. As a rule, 

distance learning platforms contain the necessary theoretical information for 

students, tasks for seminars, laboratory classes, means of control (Pavlenko et 

al., 2019) and others. 

Our own practical experience has shown that on the Moodle platform 

you can communicate with students through the organization of video 

conferencing, tests and exams in real time. In this environment, students can 

use educational materials, take tests. Setting up test control units allows to set 

the number of attempts, deadlines, the number of points for each task. In the 

case of a laboratory or seminar assignment, students can download the 

document to the system to check it and view the result in an electronic journal. 

A system in terms of consistent implementation of seminar and control 

tasks will ensure obtaining particular course learning outcomes by students. 

This makes the educational process more transparent and understandable for 

all participants in the educational process. 

Certainly, the constant students’ work on the distance learning site 

requires downloading by teachers lectures and seminars, control units, and 

questions for self-study in time. At the same time, all students and teachers 

must be registered in the system to benefit from it. Besides, prompt 

feedback between students and faculty should be provided. It is usually 

implemented through timely verification of submitted tasks, answers to 

questions in chat or via e-mail. 
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Mass open online courses (MOOCs) can be used as an additional source 

of knowledge. Their main feature is to ensure the principle of open education, 

mass character (Vakaliuk, 2018), free of charge for some online courses. They 

allow you to choose any direction and carry out self-education. Today there are 

both English-language (Coursera, edX, Udacity) and Ukrainian-language (EdEra, 

Prometheus, OUM) online platforms, which contain courses in various fields. 

MOOCs contain a lot of quality content and allow you to obtain a certificate in 

case of full course completion and passing control tests. 

Organizing blended learning, the powerful features of the Internet can be 

used, including virtual social networks and blogs. These tools allow 

communication with each other, sharing text files, multimedia, solving educational 

problems, and ensuring interaction between participants in the learning process 

(Protsko, 2019). At the same time, students within the interaction develop social 

(Sharov, 2020), communicative, and informative competences, considered today 

as the key competences of modern professionals. 

Various video conferencing software resources (Zoom, Skype, Google Meet) 

are used to provide an online communication between the teacher and students 

during control activities, lectures, consultations. The choice of software usually 

depends on the teacher and students’ desires. Sometimes a specific software is 

regulated in the relevant orders and directives at the level of the education 

institution. 

It should be noted that you should be prepared well for a webinar or 

video conference. Moreover, this process may consist of several stages 

(Golubeva et al., 2020): preparation of training or demonstration materials; 

development of the sequence of the material presentation, determination of 

the time of the webinar and its notification to the students (if this lesson was 

not planned according to the schedule); development of tasks for students 

during the webinar (individually or in groups). In our opinion, it is very difficult 

to conduct a video lecture without preparation, if the goal is to educate 

students and motivate them to further master the discipline. 

While organizing blended learning, software tools for sending instant 

messages (Viber, Telegram) proved to be good. It is possible to create various 

groups with their help: academic group, dean’s office and heads of 

departments, teachers, employees of correspondence department, etc. Such 

operational communication will allow to inform students about changes in the 

organization of the educational process in time, to carry out instructions and 

orders of the management quickly, to provide high-quality blended learning. 
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There are certain requirements to ensure the transparency and 

effectiveness of control measures during blended training in the period of 

quarantine. Since control does not always take place in the audience, this 

process must be carried out by means of remote communication. It should be 

noted that there is a significant number of technological solutions for the 

organization of control measures. These can be text or test tasks in the Moodle 

system, taking exams online using Zoom, face-to-face control measures with 

compliance quarantine restrictions. 

Transparency of students’ academic achievements assessment (current 

assessments and control measures) is achieved through the use of electronic 

journals (Kukharenko, 2015), located on the Internet or within the electronic 

educational environment of the education institution. The use of electronic 

journals will allow all participants in the educational process to view the results 

of students’ learning activities (Korotun, 2016). In addition, with the help of an 

electronic journal you can easily generate reports on control measures 

(examination and certification information, the journal of current assessments). 

Conclusions. Thus, nowadays blended learning has become highly 

relevant due to the introduced quarantine measures caused by the COVID-19 

virus. At the same time, blended learning as technology has many advantages 

over e-learning and the traditional form of teaching. In fact, it combines the 

advantages of these education forms and eliminates their disadvantages. 

The effectiveness of blended learning introduction in the educational 

process of higher education depends on a number of didactic principles and 

factors. An adequate level of information culture of students and teachers, 

their readiness to conduct classes in this form, appropriate software should be 

provided. In addition, organization of blended learning at the level of school 

management and teachers plays an important role. 

In the future, it is planned to explore in more detail the possibilities of 

different software to support blended learning. 
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РЕЗЮМЕ 
Шаров Сергей, Гладких Анна, Шарова Татьяна. Смешанное обучение: 

современный образовательный тренд в Украине. 
В статье рассматриваятсѐ возможности и преимущества дистанционного 

обучениѐ, осуществлѐетсѐ анализ средств ИКТ длѐ обеспечениѐ смешанного обучениѐ в 
высшей школе. Были использованы общенаучные методы анализа, синтеза и обобщениѐ 
научной литературы. Отмечаетсѐ, что реализациѐ образовательной деѐтельности в 
условиѐх информационного общества и необходимости продолжениѐ информатизации 
образованиѐ вызвала поѐвление новых технологий обучениѐ. Смешанное обучение 
сочетает положительные свойства традиционного обучениѐ, e-learning, m-learning и 
избегает недостатков этих технологий. Установлено, что эффективность внедрениѐ 
смешанного обучениѐ в образовательный процесс высшего учебного заведениѐ зависит 
от рѐда дидактических принципов и факторов. Оно основано на использовании 
разнообразного программного обеспечениѐ. В перспективе предполагаетсѐ более 
детально исследовать возможности программного обеспечениѐ длѐ поддержки 
смешанного обучениѐ. 

Ключевые слова: смешанное обучение, высшаѐ школа, студенты, ИКТ. 

АНОТАЦІЯ 
Шаров Сергій, Гладких Ганна, Шарова Тетяна. Змішане навчаннѐ: сучасний 

освітній тренд в Україні. 
У статті розглѐдаятьсѐ можливості та переваги дистанційного навчаннѐ, 

особливості його організації, здійсняютьсѐ аналіз засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій длѐ забезпеченнѐ змішаного навчаннѐ у вищій школі. Були використані 
загальнонаукові методи аналізу, синтезу та узагальненнѐ наукової літератури. 

Зазначаютьсѐ, що реалізаціѐ освітньої діѐльності в умовах інформаційного 
суспільства та необхідність продовженнѐ інформатизації освіти викликала поѐву 
нових технологій навчаннѐ. Виѐвлено, що blended learning ю перспективним напрѐмом 
упровадженнѐ інформаційно-комунікаційних технологій в освітня діѐльність. 
Сьогодні змішане навчаннѐ стало основним засобом реалізації освіти в карантинних 
умовах, ѐкі викликані вірусом COVID-19. Воно поюдную позитивні властивості e-
learning, m-learning та уникаю недоліків цих технологій. Виѐвлено, що змішане 
навчаннѐ дозволить зробити освітній процес більш відкритим та прозорим, 
заохотити студентів до самостійної навчальної діѐльності, підвищити рівень 
інформаційної культури викладачів та студентів, підготувати їх до професійної 
діѐльності в умовах інформаційного суспільства.  

З’ѐсовано, що ефективність упровадженнѐ змішаного навчаннѐ в освітній 
процес закладу вищої освіти залежить від низки дидактичних принципів і факторів. 
Важливими задачами в цьому аспекті ю оптимальний розподіл часу на самостійну та 
аудиторну роботу, підготовка викладачів та студентів до змішаного навчаннѐ, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

305 

створеннѐ юдиного інформаційного простору закладу вищої освіти. Виѐвлено, що длѐ 
забезпеченнѐ змішаного навчаннѐ використовуятьсѐ системи дистанційного 
навчаннѐ, масові відкриті онлайн курси, програмні засоби длѐ організації 
відеоконференцій, обміну миттювими повідомленнѐми, соціальні мережі, блоги та ін.  

Отримані результати дозволѐть більш ефективно організувати змішане 
навчаннѐ за допомогоя різноманітного програмного забезпеченнѐ. Вони стануть у 
нагоді викладачам, ѐкі зможуть підвищити власну педагогічну майстерність та 
інформаційну культуру. У перспективі передбачаютьсѐ більш детально дослідити 
можливості різного програмного забезпеченнѐ длѐ підтримки змішаного навчаннѐ. 

Ключові слова: змішане навчаннѐ, вища школа, студенти, ІКТ. 
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ЗМІСТ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
 

У статті розглѐнуто зміст освітніх програм професійної підготовки 
бакалаврів міжнародних відносин в університетах Великої Британії. Висвітлено 
основні аспекти функціонуваннѐ бакалаврських програм із міжнародних відносин у 
британських університетах, особливості змісту професійної підготовки бакалаврів-
міжнародників, модульного й інтегрованого навчаннѐ, кредитні вимоги длѐ 
кваліфікаційного рівнѐ «бакалавр».  

Проаналізовано стандарти професійної підготовки бакалаврів міжнародних 
відносин. З’ѐсовано клячові компетентності майбутніх фахівців у галузі міжнародних 
відносин у Великій Британії. Наголошено на знаннѐх, уміннѐх і навичках, ѐкими повинні 
володіти міжнародники. Визначено дисципліни, ѐкі формуять відповідні професійні 
компетентності майбутніх міжнародників. Важливе значеннѐ маю практична 
підготовка, стажуваннѐ, річні програми навчаннѐ за кордоном. Особливу увагу 
приділено міждисциплінарним програмам та інтегрованим курсам, ѐкі забезпечуять 
необхідну багатопрофільність професійної підготовки бакалаврів-міжнародників. 

Ключові слова: міжнародні відносини, досвід Великої Британії, зміст освітніх 
програм, бакалаврські програми з міжнародних відносин, система кредитів і модулів. 

 

Постановка проблеми. Аналіз стану й динамічного розвитку 

ювропейських освітніх систем дозволѐю cтверджувати, що сучасний етап ю 

епохоя глобального реформуваннѐ освіти на світовому рівні. Відбуваютьсѐ 

інтернаціональна уніфікаціѐ національних освітніх стандартів, 

диверсифікаціѐ освітніх моделей, удосконаленнѐ технологій навчаннѐ. У той 

самий час кожна з націй прагне збагатити свій історично напрацьований 

освітній потенціал, активно вивчаячи інноваційний досвід організації та 

змісту освіти інших країн. Це допомагаю виділити загальні закономірності 

розвитку освіти, служить формування відкритого освітнього простору, 

дозволѐю уникнути помилок, викликаних однобічністя та поспішним 

запозиченнѐм зарубіжних систем. Відтак, безперечну актуальність 

набуваять порівнѐльні педагогічні дослідженнѐ, що дозволѐять 

співвідносити зарубіжний досвід із вітчизнѐними проблемами. Водночас 

не зайвим було б нагадати, що розвинені ювропейські країни, насамперед 

Велика Британіѐ, давно пройшли той шлѐх розвитку освіти, на ѐкий щойно 

ступаю наша держава, а отже, маять ѐк позитивний, так і негативний 
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досвід. Реформуячи систему освіти, слід вибирати позитиви й відкидати 

негативи досвіду ювропейських держав.  

Зверненнѐ до досвіду вищої освіти Великої Британії зумовлене тим, 

що університетська освіта Великої Британії демонструю високий рівень 

ѐкості професійної підготовки фахівців відповідно до світових стандартів 

ринку праці, ѐкість британських дипломів досить висока й визнана 

міжнародноя університетськоя спільнотоя.  

Аналіз актуальних досліджень. Наукові аспекти проблеми професійної 

підготовки фахівців в університетах Великої Британії досліджувалисѐ 

вітчизнѐними й зарубіжними науковцѐми. Британську освіту досліджували 

українські науковці Т. Биць, Л. Голуб, С. Корюшкова, Л. Мовчан та ін. Питаннѐ 

професійної підготовки фахівців у Великій Британії вивчали Н. Авшеняк, 

Н. Бідяк, О. Гогуа, Т. Десѐтов, Ю. Кищенко, Н. Мукан, І. Брандебура, О. Пічкар, 

Л. Пуховська, В. Третько та ін. Значним джерелом щодо вивченнѐ британської 

освітньої системи ю праці зарубіжних науковців: Р. Баттістоні, К. Вебб, 

В. Гадсон, С. Гейл, Б. Джойс, Л. Гаррісон, Дж. Крейґ, Л. Сез, С. Лайтфут, 

В. Дж. Міллер, С. Патерсон, Е. Саймон, Дж. Фоулер, Д. Хамблін. Незважаячи 

на отримані науковцѐми результати досліджень, ѐкі маять незаперечну 

теоретичну та практичну цінність, окремі аспекти досліджуваної проблеми, 

зокрема зміст освітніх програм професійної підготовки бакалаврів 

міжнародних відносин у Великій Британії, залишаятьсѐ не дослідженими й 

потребуять подальшого вивченнѐ, що визначило мету статті. 

Мета статті полѐгаю в розкритті особливостей змісту освітніх програм 

професійної підготовки бакалаврів міжнародних відносин в університетах 

Великої Британії. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичний (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; компаративний – длѐ порівнѐннѐ й 

виѐвленнѐ подібних і відмінних підходів до професійної підготовки 

бакалаврів міжнародних відносин в університетах Великої Британії.. 

Виклад основного матеріалу. Освіта в ювропейських країнах стала чи 

не найпершоя інституціюя, ѐка була інтегрована в юдиний 

трансювропейський навчальний простір. Сучасна система вищої освіти 

Великої Британії ю добре продуманоя, сформованоя, стійкоя структуроя з 

широко диверсифікованоя мережея закладів освіти, ѐкі ефективно 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

308 

виконуять свої основні завданнѐ ѐк щодо забезпеченнѐ освіти всіх 

категорій населеннѐ, так і задоволеннѐ потреб ринку праці у 

висококваліфікованих фахівцѐх різної кваліфікації, у тому числі в галузі 

міжнародних відносин. Підготовка бакалаврів міжнародних відносин ю 

одним із пріоритетних напрѐмів діѐльності британських закладів вищої 

освіти. Про ѐкість реалізації цього завданнѐ свідчить рівень міжнародного 

престижу держави та продуктивність її міжнародних зв’ѐзків. 

Міжнародні відносини ю одним із важливих напрѐмів професійної 

підготовки фахівців у системі гуманітарної освіти Великої Британії. Цѐ 

спеціальність користуютьсѐ значноя популѐрністя та пропонуютьсѐ більшістя 

університетів Великої Британії. Університет Кембріджа (University of 

Cambridge), Університетський коледж Лондона (University College London), 

Лондонська школа економіки і політології (London School of Economics and 

Political Science), університети Шеффілда (University of Sheffield), Воріка (англ. 

University of Warwick), Екзетера (University of Exeter), Сасекса (англ. University 

of Sussex), Нотінгема (University of Nottingham), Бірмінгема (University of 

Birmingham), Кента (University of Kent), Йорка (University of York) займаять 

високі позиції у світових і національних рейтингах щодо ѐкості викладаннѐ й 

наукових досліджень у галузі міжнародних відносин. 

Університети Великої Британії пропонуять широкий спектр освітніх 

послуг, відображених в інтегрованих програмах: Journalism, Media and 

Communication and International Relations; International Relations and Social 

Policy; International Relations and Diplomacy; International Relations with 

Journalism; International Relations with Languages; Politics and International 

Relations and Journalism; International Foundation in Social Sciences and 

Media – Politics; International Relations and Sociology; International Business; 

International Relations and Theology and Religious Studies; Economics and 

International Relations; International Relations and International Law; 

International Management and Modern Languages; History and International 

Relations; International Relations with Sociology; Politics and International 

Relations and Philosophy; Global Politics and International Relations; 

International Finance; Economics, Politics and International Relations; 

Geography and International Relations; International Management; 

International Business; International Development; International Relations with 

Quantitative Methods; International Business and Management; International 

Politics and Security; Law and International Relations; Philosophy and 

International Relations; International Media and Communications Studies; 

Criminology and International Relations.  
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Післѐ завершеннѐ навчаннѐ випускникам присвояютьсѐ ступінь 

бакалавра міжнародних відносин (BA Internatіonal Relation), а також 

подвійна, потрійна, основна та додаткова спеціальність: бакалавра 

міжнародних відносин та економіки (Internatіonal Relation and Economics), 

міжнародних відносин та іноземних мов (BA Internatіonal Relation and Foreign 

Languages), міжнародних відносин та політології (International Relations and 

Politics), міжнародних відносин та права (BA International Relations and Law) 

тощо. Окрім різноманітності програм підготовки майбутніх міжнародників, 

що ґрунтуятьсѐ на інтеграції академічної та дослідницької складової, теорії та 

практики, загальноосвітнього та професійного компонентів, 

міждисциплінарний підхід знайшов свою відображеннѐ і в навчальних 

програмах та змістовому наповненні навчальних дисциплін. 

Міжнародники можуть працявати в таких галузѐх: політика, 

журналістика, економіка, дослідницька діѐльність, приватний сектор тощо. 

Цей перелік може бути значно розширений, оскільки студенти часто 

обираять програми, ѐкі передбачаять отриманнѐ подвійної або потрійної 

спеціальності (наприклад, бакалавр міжнародних відносин і соціології (BA 

International Relations and Sociology), економіки (BA International Relations 

and Economics), іноземних мов (International Relations and Foreign 

Languages), політології (BA International Relations and Politics), права (BA 

International Relations and Law) тощо). 

Стандарти професійної підготовки бакалаврів міжнародних відносин 

в університетах Великої Британії викладені в документі «Subject Benchmark 

Statement for Politics and International Relations», розробленому Агенціюя із 

забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти. В документі подано основні 

характеристики освітніх програм із міжнародних відносин, а також 

стандарти присвоюннѐ відповідних кваліфікацій з урахуваннѐм знань, умінь 

і навичок, ѐкими повинні володіти випускники-політологи (Subject 

Benchmark Statement for Politics and International Relations, 2019). Документ 

«Subject Benchmark Statement for Politics and International Relations» 

охопляю шість клячових аспектів. У цьому документі визначено 

основоположні принципи міжнародних відносин; описано сутність ціюї 

спеціальності; окреслено вимоги до обсѐгу знань і розуміннѐ, а також 

загальні цілі освітніх програм; надано інформація про загальні та 

спеціальні компетентності, ѐкими повинні володіти випускники; описано 

форми й методи викладаннѐ, навчаннѐ, оціняваннѐ, ѐкі ю доречними у 

процесі вивченнѐ міжнародних відносин; перелічено допустимі та типові 

рівні досѐгнень випускників.  
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У документі не визначено вимоги до змісту професійної підготовки 

бакалаврів-міжнародників, а лише узагальнено розглѐнуто основні 

підходи. Бакалавр міжнародних відносин повинен продемонструвати 

компетентності, ѐкі умовно поділѐять на три категорії: знаннѐ й розуміннѐ 

предмета; загальні інтелектуальні вміннѐ й навички; особистісні вміннѐ й 

навички. Щодо знаннѐ й розуміннѐ предмета, випускник повинен розуміти 

сутність і важливість міжнародних відносин ѐк виду діѐльності; 

застосовувати відповідні концепції, теорії, методи длѐ аналізу політичних 

ідей, установ і практик; демонструвати знаннѐ й розуміннѐ різних 

політичних систем, зокрема їхньої сутності та механізмів розподілу влади, 

особливостей їхнього функціонуваннѐ в соціальному, економічному, 

історичному й культурному контекстах, а також взаюмозв’ѐзків між ними; 

критично оцінявати різні трактуваннѐ міжнародних питань і подій. Щодо 

загальних інтелектуальних умінь і навичок, бакалавр-міжнародник 

повинен уміти: збирати, систематизувати й застосовувати статистичні дані 

та інформація з різних первинних і вторинних джерел; визначати, 

досліджувати, аналізувати й обґрунтовувати вирішеннѐ актуальних 

проблем сучасності; знаходити переконливі аргументи, синтезувати 

інформація та висловлявати судженнѐ; самокритично ставитисѐ до 

процесу свого професійного розвитку; усвідомлявати важливість зовнішніх 

посилань і етичних вимог, що передбачаю осмислене використаннѐ 

інформації та комунікаційних технологій (Subject Benchmark Statement for 

Politics and International Relations, 2019). Випускник-міжнародник повинен 

володіти низкоя особистісних ѐкостей, зокрема ефективно здійснявати 

комунікація в усній і письмовій формах; використовувати комунікаційні й 

інформаційні технології длѐ отриманнѐ та представленнѐ інформації; 

працявати самостійно, демонструячи ініціативу, самоорганізація й 

навички тайм-менеджменту; співпрацявати з іншими з метоя досѐгненнѐ 

спільних цілей через групову роботу, групові проюкти чи презентації.  

Дослідженнѐ структури програм підготовки бакалаврів міжнародних 

відносин у 30 університетах Великої Британії показало, що програми 

складаятьсѐ з обов’ѐзкових (core або compulsory) і вибіркових (optional) 

модулів (London School of Economics and Political Science, University College 

London, University of Essex, University of Exeter, University of Sheffield, University 

of Sussex, University of Warwi,. University of York, 2020). Вибір кількості та 

змісту обов’ѐзкових і вибіркових модулів покладаютьсѐ на заклад вищої освіти 

відповідно до напрѐмів наукових досліджень інституту, кафедри та наукових 

інтересів окремих викладачів. У результаті аналізу програм і планів 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

311 

підготовки бакалаврів міжнародних відносин в університетах Великої 

Британії визначено, що змістове наповненнѐ програм значно різнитьсѐ.  

У стандартах професійної підготовки бакалаврів міжнародних відносин 

в університетах Великої Британії зазначено, що в межах освітнього процесу 

студенти повинні опанувати освітні компоненти таких напрѐмів: міжнародні 

організації, режими, глобалізаціѐ, міжнародна політична економіѐ, аналіз 

конфліктів, мирні дослідженнѐ, права лядини, аналіз зовнішньої політики, 

територіальні дослідженнѐ, дослідженнѐ безпеки, теоріѐ міжнародних 

відносин, міжнародне право, регіональна інтеграціѐ, націоналізм, реалізм і 

неореалізм, лібералізм, інституціоналізм і соціальний конструктивізм (Subject 

Benchmark Statement: Politics and International Relations, 2019). 

Освітні програми бакалаврів міжнародних відносин також містѐть 

інші дисципліни соціального й науково-гуманітарного спрѐмуваннѐ, такі ѐк 

антропологіѐ, культурологіѐ, економіка, соціологіѐ, географіѐ, історіѐ, мови, 

право, література, міжнародний розвиток, філософіѐ, маркетинг та медіа.  

Аналіз програм підготовки бакалаврів міжнародних відносин у 

провідних університетах Великої Британії, свідчить про значну їх 

варіативність. Причини варіяваннѐ навчальних програм зумовлені 

відсутністя уніфікованих професійних вимог і певними особливостѐми. По-

перше, це зумовлено взаюмозв’ѐзком між педагогічноя та науково-

дослідноя діѐльністя викладачів. Вибіркові курси, ѐкі пропонуятьсѐ 

студентам, часто базуятьсѐ на наукових інтересах окремих викладачів. 

Таким чином, навчальні програми певної кафедри можуть суттюво 

зміняватисѐ від одного навчального року до іншого, залежно від відпусток 

длѐ наукової роботи чи плинності кадрів. Друга причина пов’ѐзана з 

можливістя самостійного формуваннѐ студентами освітньої траюкторії, 

залежно від їхніх інтересів, методів оціняваннѐ чи зручності розкладу. По-

третю, слід пам’ѐтати про відсутність юдиного поглѐду на сутність 

міжнародних відносин, що неминуче призводить до варіяваннѐ 

навчальних програм (Gormley-Heenan & Lightfoot, 2014). 

До обов’ѐзкових дисциплін, ѐкі вивчаять бакалаври-міжнародники, 

належать: «Вступ в міжнародні відносини», «Міжнародна система 

сьогодні: держави і регіони», «Сучасні міжнародні теорії», «Війна в 

міжнародній політиці», «Міжнародні конфлікти та співробітництво», 

«Шлѐхи дослідженнѐ міжнародних відносин», «Міжнародна безпека», 

«Політичні розслідуваннѐ в міжнародних відносинах», «Глобальне 

управліннѐ», «Політика і міжнародні відносини».  
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Вибіркові дисципліни охопляять широке коло проблем, ѐкі стосуятьсѐ 

різних аспектів міжнародної діѐльності («Політика ідентичності», 

«Глобалізаціѐ і популізм», «Аналіз зовнішньої політики», «Міжнародна 

політична економіѐ», «Міжнародний бізнес», «Міжнародний маркетинг», 

«Цифровий маркетинг», «Управліннѐ інвестиціѐми», «Банки і фінансові 

системи», «Мова, спілкуваннѐ та суспільство», «Іноземна мова», «Влада і 

демократіѐ», «Стратегічні дослідженн», «ЗМІ в Європі», «Міжнародна 

торгівлѐ», «Економіка освіти», «Фінансова економіка» тощо, а також 

особливості політичних систем різних регіонів світу («Політика Сполучених 

Штатів Америки», «Політика Сполученого Королівства», «Сполучені Штати у 

світі», «Британська економіка», «Міжнародні відносини сучасного Близького 

Сходу» тощо. Таким чином, університети забезпечуять студентам достатня 

свободу у формуванні власної освітньої траюкторії. 

Практичний досвід ю важливим компонентом програм підготовки 

бакалаврів гуманітарних наук і передбачаю проходженнѐ практики, 

навчаннѐ через громадську діѐльність. Студенти маять можливість 

проходити практику в органах державного правліннѐ та місцевого 

самоврѐдуваннѐ, міжнародних урѐдових і громадських організаціѐх, 

консалтингових компаніѐх, науково-дослідних центрах.  

Більшість бакалаврських програм із міжнародних відносин 

пропонуять студентам, ѐкі успішно навчаятьсѐ, програми, ѐкі 

передбачаять навчаннѐ за кордоном між другим та останнім курсами в 

партнерських закладах Європи, США, Канади, Нової Зеландії, Австралії, Азії. 

Зміст навчаннѐ залежить від університета-партнера та дозволѐю отримати 

знаннѐ з додаткових спеціалізацій. 

Це суттюво поглибляю вибір майбутніх міжнародників 

факультативних предметів, даю вам доступ до модулів, що викладаятьсѐ в 

іншій культурі навчаннѐ, і, таким чином, розширяю загальний досвід 

їхнього навчаннѐ й підвищую рівень працевлаштуваннѐ, 

Важливим етапом професійної підготовки фахівців міжнародників ю 

науково-дослідна робота, ѐка характеризуютьсѐ високим ступенем 

проблемності й актуальності, передбачаю виконаннѐ індивідуальних і 

групових проюктних завдань, курсових і дипломних робіт, участь у 

конференціѐх, семінарах, конкурсах, роботі наукових центрів та інститутів. 

Згідно зі статистичними даними профоріюнтаційних служб Сполученого 

Королівства (англ. Association of Graduate Careers Advisory Services), у 2018 

році впродовж шести місѐців післѐ завершеннѐ навчаннѐ 43,8 % випускників 

мали повну зайнѐтість у Великій Британії, 19,0 % продовжили навчаннѐ або 
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дослідженнѐ, 11,2 % мали часткову зайнѐтість у Великій Британії, 9,8 % 

залишились безробітними, 6,5 % працявали й навчались, 5,9 % займалисѐ 

різним, 3,8 % отримали роботу за кордоном (Higher Education Careers Services 

Unit, 2018). Це свідчить про підтриманнѐ ефективної моделі професійної 

підготовки бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та 

Уельсу, що сприѐю всебічному розвитку фахівців, ѐкі володіять актуальними 

професійними знаннѐми, вміннѐми їх практичного застосуваннѐ длѐ 

вирішеннѐ комплексних проблем суспільства на основі неперервної освіти та 

постійного професійного розвитку. 

Аналіз програм і нововведень відомих університетів Великої Британії 

показую, що вони переважно спрѐмовані на організація підготовки 

фахівців до професійної діѐльності, удосконаленнѐ ѐкісного їх навчаннѐ, 

акцентуютьсѐ швидше співпрацѐ, чим гармонізаціѐ або стандартизаціѐ. 

Варіативність програм, вільний вибір основних дисциплін і предмета 

дослідженнѐ в межах програми маю місце майже в усіх факультетах 

сучасних університетів Великої Британії. Можливість реалізації 

індивідуальних навчальних планів забезпечуютьсѐ модульно-блоковоя 

системоя побудови програм. Навчаннѐ блоками здійсняютьсѐ на основі 

гнучкої програми, ѐка забезпечую студентам можливість виконаннѐ 

різноманітних інтелектуальних операцій і використаннѐ отриманих знань 

під час вирішеннѐ навчальних завдань. Така навчальна програма містить 

послідовні блоки: інформаційний, тестово-інформаційний (перевірка 

засвоюного), корекційно-інформаційний (у разі невірної відповіді – 

додаткове навчаннѐ), проблемний (розв’ѐзаннѐ завдань на основі 

отриманих знань), блок перевірки й корекції.  

Блокове й модульне навчаннѐ виникло в результаті розвитку ідей 

програмуваннѐ в навчанні. Перший блок навчального плану підготовки 

бакалаврів-міжнародників складаять обов’ѐзкові курси, специфічні длѐ 

кожної обраної спеціалізації. Другий блок – це елективні курси, ѐкі можуть 

бути ѐк загальноосвітніми, так і спеціальними. Студент маю можливість 

вибирати курси із запропонованих предметів. Елективні дисципліни ділѐтьсѐ 

на дисципліни обмеженого й вільного вибору. Вони можуть вклячатисѐ до 

програм будь-ѐкого курсу, але, ѐк правило, найбільш інтенсивно (до 70 %) 

вивчаятьсѐ на основному. Співвідношеннѐ між обов’ѐзковими й 

елективними дисциплінами в програмах різних університетів різне й 

залежить від багатьох параметрів: циклу навчаннѐ, його приналежності до 

державного або приватного сектора, спеціальності тощо. Третій блок 

складаять факультативні курси. Головна відмінність у тому, що елективні 
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курси, на відміну від факультативних, ю заліковими. Велика гнучкість у роз-

робці індивідуальних програм забезпечуютьсѐ можливістя вибору не лише 

різних курсів, але й певних їх частин. Останню стало доступним завдѐки вико-

ристання модульного принципу, ѐкий полѐгаю в тому, що курс розбиваютьсѐ 

на елементи у виглѐді дискретних відносно незалежних частин (модулів) 

(Subject Benchmark Statement: Politics and International Relations, 2019).  

Модульне навчаннѐ ю одним із найбільш цілісних системних підходів 

до процесу навчаннѐ, що забезпечую високоефективну технологія 

реалізації дидактичного процесу. Сутність дидактичного процесу на основі 

модульної технології забезпеченнѐ полѐгаю в тому, що зміст навчаннѐ 

структуруютьсѐ в автономні організаційно-методичні блоки (модулі). 

Модуль – навчальний пакет, що охопляю концептуальну одиниця 

навчального матеріалу. Зміст і об’юм модулів у, своя чергу, варіяятьсѐ 

залежно від профільної та рівневої диференціації студентів і дидактичної 

мети. Такий підхід дозволѐю створити умови длѐ вибору індивідуальної 

траюкторії навчального курсу.  

У багатьох університетах Великої Британії використовуять у комплексі 

методику модульного й інтегрованого навчаннѐ. Такий принцип побудови 

освітніх програм даю можливість відносно легко змінити обрану під час вступу 

у ЗВО спеціальність, при цьому курси, ѐкі були обовʼѐзковими длѐ одніюї 

спеціальності, можуть бути зараховані ѐк елективні длѐ іншої. Можливість 

вибору предметів із різних блоків забезпечую гнучкість усіюї системи 

підготовки фахівців із міжнародних відносин. 

Останнім часом усе більшого поширеннѐ в підготовці бакалаврів- 

міжнародників набуваять так звані міждисциплінарні програми й 

інтегровані курси. Бурхливий розвиток науки й техніки робить вузьку 

спеціалізація в низці випадків неприпустимоя. Тому підготовка 

висококваліфікованих фахівців часто вимагаю впровадженнѐ особливих 

програм, ѐкі базуятьсѐ на міждисциплінарному принципі.  

Міждисциплінарні програми – це освітні програми, ѐкі існуять 

майже на кожному факультеті. За твердженнѐм учених Великої Британії, 

міждисциплінарний підхід спрѐмований на вихованнѐ в бакалаврів 

міжнародних відносин широти поглѐдів, нестандартності мисленнѐ, 

здібності вирішувати загальні проблеми, ѐкі виникаять на перетині різних 

областей, бачити взаюмозвʼѐзок фундаментальних досліджень, уміннѐ 

оцінити ефективність того або іншого нововведеннѐ, організувати його 

практичну реалізація. Такий підхід передбачаю не лише вміннѐ 

вирішувати, але й формулявати проблеми, бачити складну ситуація з 
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різних точок зору, передбачати соціальні й економічні наслідки. 

Міждисциплінарні програми забезпечуять необхідну багатопрофільність 

професійної підготовки бакалаврів-міжнародників. Сучасні вимоги до 

професійної підготовки фахівців передбачаять підвищеннѐ підготовки 

бакалаврів до майбутньої практичної діѐльності шлѐхом насиченості й 

різноманітності не лише змісту, але й форм і методів навчаннѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Узагальненнѐ результатів наукового пошуку дало змогу виѐвити позитивні 

ідеї досвіду підготовки бакалаврів міжнародних відносин в університетах 

Великої Британії, обґрунтувати рекомендації щодо їх творчого 

використаннѐ в модернізації української системи вищої освіти в умовах 

інтеграції до світового освітнього простору. 

Перспективи подальших наукових розвідок пов’ѐзуюмо з 

дослідженнѐм особливостей формуваннѐ культури поведінки майбутніх 

фахівців у галузі публічного адмініструваннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Дзюба Маргарита. Содержание образовательных программ профессиональной 

подготовки бакалавров международных отношений в университетах Великобритании. 
В статье рассматриваетсѐ содержание образовательных программ 

профессиональной подготовки бакалавров международных отношений в 
университетах Великобритании. Освещены основные аспекты функционированиѐ 
бакалаврских программ по международным отношениѐм в британских 
университетах, особенности содержаниѐ профессиональной подготовки 
бакалавров-международников, модульного и интегрированного обучениѐ, кредитные 
требованиѐ длѐ квалификационного уровнѐ «бакалавр». 

Проанализированы стандарты профессиональной подготовки бакалавров 
международных отношений. Выѐснены клячевые компетентности будущих 
специалистов в области международных отношений в Великобритании: знаниѐ, 
умениѐ и навыки, которыми должны владеть бакалавры-международники. 
Определены дисциплины, которые формируят соответствуящие 
профессиональные компетентности будущих бакалавров-международников. 
Важное значение имеет практическаѐ подготовка, стажировка, летние программы 
обучениѐ за рубежом. Особое внимание уделено междисциплинарным программам и 
интегрированным курсам, которые обеспечиваят необходимуя 
многопрофильность профессиональной подготовки бакалавров-международников. 

Ключевые слова: международные отношениѐ, опыт Великобритании, 
содержание образовательных программ, бакалаврские программы по 
международным отношениѐм, система кредитов и модулей. 

SUMMARY 
Dziuba Marharyta. Content of educational programs for bachelors of international 

relations at the UK universities.  
The article considers the content of educational programs for bachelors of international 

relations in the universities in the United Kingdom. The main aspects of the functioning of 
bachelor’s programs in international relations in British universities, features of the content of 
professional training of international bachelors, modular and integrated training, credit 
requirements for the qualification of the “bachelor” level are covered. The standards of 
professional training of bachelors of international relations are analyzed. The key competences of 
future specialists in the field of international relations in the United Kingdom have been clarified. 
Marked on the knowledge, skills and abilities that internationals should possess. Disciplines that 
form the relevant professional competences in international relations have been identified. 
Practical training, internships, summer training programs abroad are important. Particular 
attention is paid to interdisciplinary programs and integrated courses that provide the necessary 
multidisciplinary training of bachelors. Interdisciplinary programs and integrated courses have 
become increasingly common in the preparation of international bachelors. The rapid 
development of science and technology makes narrow specialization in some cases 
unacceptable. Therefore, the training of highly qualified specialists often requires the 
introduction of special programs based on the interdisciplinary principle. The interdisciplinary 
approach is aimed at developing in bachelors in international relations of breadth of views, non-
standard thinking, the ability to solve common problems that arise at the intersection of different 
areas, to see the relationship of basic research, the ability to evaluate the effectiveness of 
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innovation. This approach involves not only the ability to solve, but also to formulate problems, 
to see a difficult situation from different points of view, to anticipate social and economic 
consequences. Interdisciplinary programs provide the necessary multidisciplinary training of 
international bachelors. Modern requirements for professional training include increasing the 
preparation of bachelors for future practical activities by diversity not only of content but also 
forms and methods of teaching. The generalization of scientific research results allows to identify 
positive ideas of experience in training bachelors of international relations in British universities, 
to substantiate recommendations for their creative use in modernizing the Ukrainian higher 
education system. 

Key words: international relations, experience of Great Britain, content of educational 
programs, bachelor programs in international relations, system of credits and modules. 
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THE U.S. ACTS ON INNOVATION ACTIVITY: 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES IN MEDICAL EDUCATION 
 

The article reveals the U.S. Acts on innovation activity, implementation of the 
principles in medical education. It turned out that in the 1980s, the American Congress 
passed numerous laws running the U.S. innovation activity even in the 21st century. Thus, 
there were the following significant Acts for medical education: the Stevenson-Wydler 
Technology Innovation Act of 1980, the Government Patent Policy Act of 1980 (a.k.a. Bayh-
Dole Act of 1980), the Small Business Innovation Development Act of 1982, the National 
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at the end of the 20th century there was a report on the inspection of ten research universities 
implementing The Bayh-Dole Act of 1980. 

Key words: U.S. Acts, innovation activity, nonprofit institutions, medical education, 
research universities, innovations, patents, technology transfer, royalties. 

 

Introduction. The main activity of the first American medical schools was 

to train a sufficient number of specialists who would provide qualified medical 

care to the population after graduation. Subsequently, scientific activities were 

added to educational ones, the combination of which, as a result, gave rise to 

innovations. Although there were innovative activities when consciously or 

unconsciously improved the educational process. As a result, there were new 

principles, forms, and methods of teaching, which had positive effects and 

attracted students to study in a particular education institution. 

With the development of scientific and technological progress, the 

human idea of nature and its possibilities changed. New inventions appeared, 

both material and intellectual, aimed at application in human life. The 
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inventors began to look for government support that could preserve their right 

to innovate and direct funds to the innovation activity. 

The booklet “Innovation Policy: A Guide for Developing Countries” (2010) 

provides an accurate comparison of the government responsibilities (as the 

highest executive body in the country. – A. K. and M. B.) with the ones of a 

caring gardener concerning innovations. Therefore, the gardener should water 

the plants (provide finance and support to innovators), remove weeds (through 

competition and deregulation), fertilize the soil (research and disseminate 

information), and prepare it where plants can grow (promote education) 

(World Bank, 2010). Continuing the comparison, we believe that ensuring the 

production process requires constant monitoring, control, and protection from 

harmful external and internal factors (effective legislation). 

As for one of the world leaders of innovations, the United States, this 

country began to form a legal framework for this field in the late 18th century. 

If we talk about the 20th century, the U.S. federal government played a 

significant role in the development of one of the world’s most successful 

innovation systems. In the second half of the 20th century, American science 

and technology enterprises grew rapidly. The federal investment brought 

enormous benefits to the national economy, national defense, health care, 

social welfare (Institute of Medicine …, 1995), and education. 

Analysis of relevant research. The U.S. regulatory framework for 

innovations, its history of development has become controversial in the works 

by R. Berry, B. Carlsson, H. Ellsworth, D. Mowery, Ch. Smith, and others. 

Besides, in the study, we have dealt with: 

 the U.S. Acts on innovation activity: the Stevenson-Wydler Technology 

Innovation Act of 1980, the Government Patent Policy Act of 1980 (a.k.a. Bayh-

Dole Act of 1980), the Small Business Innovation Development Act of 1982, the 

National Cooperative Research Act of 1984, and the Federal Technology 

Transfer Act of 1986; 

 the document presenting a review of patent issues in the framework 

of research funded by the federal budget (1994); 

 reports and booklets submitted by various U.S. government agencies and 

organizations, including “Allocating Federal Funds for Science and Technology” 

(1995), “Technology Transfer: Administration of the Bayh-Dole Act by Research 

Universities. Report to Congressional Committees” (1998), “Innovation Policy: 

A Guide for Developing Countries” (2010), “Diminishing Funding and Rising 

Expectations: Trends and Challenges for Public Research Universities, 

A Companion to Science and Engineering Indicators 2012” (2012), and others. 
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It is worth mentioning that this issue is relevant for the Ukrainian 

educational space and needs detailed consideration. 

The study aims to cover the U.S. Acts on innovation activity, their 

implementation in medical education. 

Research methods. In the article, we have applied analysis, synthesis, 

and systematization of facts on this issue; historical and chronological 

method – to study the development of the U.S. Acts on innovation activity, 

descriptive method – to present the content of American Acts on innovation 

activity and their implementation in medical education. 

Results. If we turn to the origins of the American legal framework on 

innovation activity, it is necessary to mention the Patent Act of 1790. 

Ch. Smith pointed out that among the powers conferred on Congress by 

the Constitution was the promotion of the progress of science and useful 

crafts, guaranteeing for a time the authors and inventors the exclusive right to 

their works and discoveries. Thus, on April 10, 1790, Congress passed the Act, 

which marked the beginning of U.S. patent law (Smith, 1890). 

The document of 1790 defined the objects for which a patent could be 

obtained as the invention or discovery of any useful craft, production, engine, 

machine, or device, or any other improvement of the above and previously 

unknown (Smith, 1890). Thus, a patent was convincing evidence in any lawsuit 

that the patent owner was the first inventor and that the invention was 

officially registered (Smith, 1890). 

R. Berry stated that after the first Patent Act, numerous amended 

documents appeared in different years. There were the Acts of 1793, 1836, 

1837, and 1870 – “they are an indispensable source for understanding the basic 

requirements of patent policy” (Berry, 2015). Each Act changed the 

requirements for inventions or discoveries, thereby disciplining their applicants 

and creating a legal awareness of liability in the case of false information. 

W. Fisher, when defining the term “patent”, emphasizes that “patents 

also provide for new chemical compounds, food, and medicines, as well as the 

processes used to obtain them” (Fisher, 2019). 

Thus, in “A Digest of Patents, issued by the United States, from 1790 to 

January 1, 1839: Published by Act of Congress Under the Superintendence of 

the Commission of Parents, to which is Added the Present Laws Relating to 

Patents” that covered 49 years, there were about 135 registered patents dealt 

with surgical and medical instruments (Fig. 1). 
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Fig. 1. Examples of patents registered between 1790 and 1839. 

Reference: (Ellsworth, 1840). 

Moreover, patented tools became an integral part of the educational 

process in American medical schools. Sometimes they were sold abroad – for 

use in higher education institutions, where there was a medical profession. 

In the 1890s, Ch. Smith argued that “a sanitary improvement may be 

invented and patented, but it can give no wealth to the owner of the patent 

unless it is adopted by a multitude of people whose comfort and health are 

increased by it, and who would not adopt it if it did not do this for them” 

(Smith, 1890). 

In the 1880s, there was a period of economic depression and growing 

concern about the power of “big business” which marked the passage of the Sher-

man Antitrust Act in 1890. That affected the patent industry as courts declared 

patents invalid. The depression ended in the late 1890s, and interest in patents 

reappeared (A brief history of…, 2014, May 7). As a result, patent law stimulated 

the study of the mysteries of nature, which was as scientific with its methods and 

objects as any intellectual work the world had ever known (Smith, 1890). 

In the first half of the 20th century, innovation policy as such did not exist. 

It was rather a way to promote country industrial competitiveness and social 

well-being, an adjunct to government action to develop defense technologies 

launched during World War II (World Bank, 2010). 

In the second half of the 20th century, the United States began to 

dominate. There were the following reasons for the country leadership: 
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 destruction in Europe, namely in Germany and the United Kingdom; 

 high absorption capacity as a result of significant funding for innovations; 

 formation of a new generation of technology-oriented innovation 

systems, which together were considered as a “national innovation system” 

(Carlsson, 2011). 

Despite the tangible success of federal efforts to support innovations, in 

the late 1970s, the academic community was utterly dissatisfied with federal 

policies for patenting scientific knowledge (General Accounting Office…, 1998). 

B. Carlsson notes that “1980 represents something of a turning point. A 

number of institutional reforms mark a transition to a new technological 

regime in which new business formation plays an increasing role in converting 

new knowledge into economic growth. These institutional changes stimulated 

not only innovation but also entrepreneurial activity” (Carlsson, 2011). 

As a result, in the 1980s, the American government actively passed 

numerous Acts ruling U.S. innovation activity in the 21st century. Let us briefly 

consider the Acts that are important to American society. 

In October 1980, the U.S. Congress passed the Stevenson-Wydler 

Technology Innovation Act. In general, the Act aimed to encourage the 

improved use of federally funded technological developments, including 

inventions, software, and educational technologies, by state and local 

governments and the private sector. Moreover, attention was focused on 

encouraging the exchange of scientific and technical personnel among 

university, industry, and federal laboratories (Stevenson-Wydler Technology 

Innovation Act, 1980). The Act also described the transfer of technology from 

university research. Moreover, the Act initiated the establishment of the Office 

of Innovation and Entrepreneurship, a regional innovation program, a regional 

research and information program, a rational grant program, etc. 

Besides, Congress encouraged organizations to innovate by launching 

various competitions and awards. For example, the Stevenson-Wydler Technology 

Innovation Act proposed that a National Technology Medal be awarded for 

outstanding contributions to the development of technology or the technological 

workforce to improve the economic, environmental, or social well-being of the 

United States. (Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, 1980). 

In December 1980, the Government Patent Policy Act (a.k.a. Bayh-Dole Act) 

was passed. D. Mowery et al. pointed out that the Bayh-Dole Act was preceded in 

the late 1940s by controversy over the use of intellectual property, which was the 

result of funding research from the federal budget. However, the decisive factor in 
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the adoption of the Bayh-Dole Act was that most American universities were 

already patenters and licensors (Mowery et al., 2004). 

The purpose of the Bayh-Dole Act was to reform U.S. patent policy 

related to state-funded research. This Act allowed universities, nonprofits, and 

small businesses to retain ownership and implement federal-funded 

inventions. Moreover, it allowed federal agencies to grant exclusive licenses for 

federally owned technology (General Accounting Office…, 1998). We would like 

to add that other strategic tasks were the following: “to promote collaboration 

between commercial concerns and nonprofit organizations, including 

universities; to ensure that inventions made by nonprofit organizations and 

small business firms are used in a manner to promote free competition and 

enterprise” (Government Patent Policy Act, 1980).  

As for the term “nonprofit institution” in the mentioned Act, we 

compared its definitions (Table 1).  

Table 1 

The term “nonprofit institution” in American Acts in the 1980s. 
Act, date of adoption Definition of the term 

“nonprofit institution” 

Stevenson-Wydler Technology Innovation 
Act, October 21, 1980 

an organization owned and  
operated exclusively for scientific or 
educational purposes, no  
part of the net earnings of which inures to 
the benefit of any  
private shareholder or individual (Stevenson-
Wydler Technology Innovation Act of 1980) 

Government Patent Policy Act (a.k.a. Bayh-
Dole Act), 12.12.1980 

universities and  
other institutions of higher education <…> 
or any nonprofit scientific or educational 
organization qualified under a  
State nonprofit organization statute 
(Government Patent Policy Act, 1980) 

 

As a result of the rapid development of innovations, the U.S. Congress 

passed the Small Business Innovation Development Act in July 1982, which 

stated that “while small business is the principal source of significant 

innovations in the Nation, the vast majority of federally funded research and 

development is conducted by large businesses, universities, and Government 

laboratories” (Small Business Innovation Development Act, 1982). 

The Act interpreted the term “research and development” as any activity 

that can be:  

 systematic, intensive research aimed at gaining more knowledge or a 

deeper understanding of the studied topic; 
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 systematic research aimed at applying new knowledge to meet a 

specific need; 

 systematic application of knowledge for the production of useful 

materials, devices, as well as systems or methodologies, including the design, 

development, and improvement of prototypes and new processes that would 

meet specific requirements (Small Business Innovation Development Act, 1982). 

On October 11, 1984, the National Cooperative Research Act was passed, 

which meant the term “joint venture for research and development” as any 

group of activities, including attempts to create, develop or execute orders by 

two or more persons for: 

 theoretical analysis, experiment or systematic study of phenomena, facts; 

 development or testing of basic engineering techniques; 

 expansion of research results, theories of scientific or technical nature 

in practical application for experimental and demonstration purposes, in 

particular, experimental production and testing of models, prototypes, 

equipment, materials, and processes; 

 collection, exchange, and analysis of research results, etc. (National 

Cooperative Research Act, 1984). 

On October 20, 1986, the Federal Technology Transfer Act was passed 

amending the Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980. The 

attention of the Act was focused on the intensive development of technology 

transfer (Federal Technology Transfer Act, 1986). 

Note that the mentioned Acts, adopted in the 1980s, reinforced each 

other and, consequently, created the necessary legal environment for the 

development of innovation activity. 

However, in 1994, a review of certain federal budget-funded research 

outlined in the Bayh-Dole Act took place. A positive result of the implementation 

of the Bayh-Dole Act was the unified patent procedure, active marketing of 

inventions by experienced university staff, protection of domestic interests, and 

promotion of research funded by the industry (United States…, 1994). 

However, the public was concerned that the government did not 

properly regulate the final price of federal-funded technologies. Moreover, the 

question arose whether the federal government should participate in 

university-sponsored research awards and then be licensed to the private 

sector (United States …, 1994). 

In education, the Bayh-Dole Act intensified the work of research 

universities, both public and private. As medical schools in the United States 
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are part of universities, it is important to consider how research universities 

have influenced the innovative activity of medical schools. 

Research universities are institutions that have priority in discovering 

new knowledge and training doctors of philosophy in a wide range of 

disciplines. Although research universities also educate students, train 

professionals, and provide services to society, are engaged in applied work and 

technology transfer, their hallmark is the production of new knowledge, 

particularly in science and technology (Mohrman et al., 2008). 

Research universities perform more innovative activities. Thus, they 

bring many potential benefits to the state and local economy. Research 

universities also provide a range of services to the state, including advanced 

health care and the promotion of natural resources at the state and local levels 

(National Science Board, 2012). 

In 1998, the U.S. General Accounting Office submitted a detailed report 

“Technology Transfer: Administration of the Bayh-Dole Act by Research 

Universities. Report to Congressional Committees”. The report stated that 

although the Ministry of Commerce issued implementing regulations and 

provided coordination in limited circumstances, the Bayh-Dole Act was applied 

by the funding agencies (General Accounting Office…, 1998). 

The inspection visited ten large research universities and found that they all 

had officially approved programs and procedures for implementing the Act. 

Research universities had special units for reporting and licensing inventions, 

followed established procedures to enforce the law, set up computerized 

databases to monitor inventions, and actively continued to license inventions. 

According to the leadership of such universities, the Act had positive results and 

worked on the appointment of Congress. Moreover, universities and researchers 

have benefited more from their inventions and transferred technology better than 

when the government retained ownership of the inventions (General Accounting 

Office…, 1998). Table 2 provides information on the application of the Bayh-Dole 

Act in biomedical research at American research universities during the 1990s. 

Table 2 

The application of the Bayh-Dole Act in biomedical research 

at American research universities during the 1990s 
No. Name of the American research 

university 
The application of the Bayh-Dole Act, 
achievements 

1. Columbia University The technology transfer took place through the 
Columbia Innovation Enterprise and a second 
office on the Health Science Campus. 
The process patented in 1983 became innovative. 
It was connected with gene transfer and the 
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production of a specific protein for commercial 
production. This process has been used by 28 
pharmaceutical companies in the production of 
new medicines, especially for the development of 
blood-soluble protein. Other innovative 
inventions include Xalatan, a drug for the 
treatment of glaucoma, and Avonex, a drug for 
the treatment of multiple sclerosis 

2. Harvard University The Office for Technology and Trademark Licensing 
was responsible for the implementation of the 
Bayh-Dole Act and technology transfer. Harvard 
Medical School had a separate licensing unit that 
reported to the Office for Technology and 
Trademark Licensing. 
Harvard Medical School was actively working with 
five hospitals, which in 1995 were among the best 
recipients of federal funding. 
When teachers or staff of Harvard Medical School 
were involved in the creation of the invention in 
one of the hospitals – a process was under the 
control of two organizations. 
In 1996, the institution received $3.9 million royalty 
from a contrast agent license for heart imaging. 
Another $ 1.3 million was received from licenses for 
research agents to determine DNA sequence 

3. Johns Hopkins University The Johns Hopkins University School of 
Medicine’s Office of Technology Licensing was 
established for: 
• its intellectual property policy, and this policy 
required reporting innovations at Johns Hopkins 
University; 
• an automated intellectual property database 
system with basic information on innovation 
(license revenues and costs). 
During the university’s 1995 and 1996 fiscal years, 
the medical school received 60.9 percent of 
revenue from invention fees supported by federal 
research funds 

4. Massachusetts Institute of 
Technology 

In 1940, the Technology Licensing Office was 
established to report, patent, and license 
inventions developed by faculty and staff at the 
Massachusetts Institute of Technology, the 
Lincoln Laboratory, and the Whitehead 
Biomedical Research Institute. 
In the 1990s, the research university received 
$91,679 royalties from the commercialization of 
diagnostic arrhythmia prediction technology 
developed with funding from various federal 
agencies 
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5. Michigan State University The Office of Intellectual Property was 
responsible for technology transfer. 
Inventions involving the use of platinum 
complexes as antitumor agents were successful 

6. Stanford University In 1970, Stanford University’s Office of 
Technology Licensing was established. 
In the fiscal year 1996, the university had 72 % 
royalties from the invention related to 
recombinant DNA. Another joint invention with 
the University of California was phycobiliproteins 
for cancer detection and other screening tests 

7. University of California The Office of Technology Transfer was the 
responsible unit for the operation and 
management of the technology transfer program. 
In January 1990, independent technology transfer 
offices were established on the Berkeley, Los 
Angeles, San Diego, and San Francisco campuses. 
In the fiscal year 1996, an artificial lung 
surfactant, proposed in 1980, grossed $0.7 
million. Another $1.6 million royalties came from 
a 1984 nicotine patch 

8. University of Michigan In 1982, the Technology Management Office was 
established that reported, patented, and licensed 
inventions developed by faculty and staff. 
The medical school had its technology office, but 
without the authority to sign license agreements. 
The medical school collaborated with the 
technology management office on inventions in 
the medical field. 
One of the promising inventions was the 
intranasal influenza vaccine 

9. University of Washington In 1983, the  Office of Technology Transfer was 
established with the Health Science Sector, the 
Science-Engineering-Arts Technologies Sector, 
and the Software Sector. This unit was 
responsible for administering intellectual 
property policy at the University of Washington 
and coordinating technology transfer. 
In the 1990s, two inventions were largely 
responsible for the number of royalties received 
from the commercialization of the inventions of 
the University of Washington, namely the 
hepatitis B vaccine and the method of using yeast 
to produce interferon, a drug used to treat cancer 

10. University of Wisconsin-Madison The Wisconsin Alumni Research Foundation dealt 
with questions concerning inventions. 
The discovery of vitamin D in 1971 led to new 
vitamin D derivatives for the treatment and  
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  prevention of osteoporosis, kidney disease, 
osteodystrophy, and other disorders associated 
with calcium deficiency. Moreover, there were 
conditions under which organs were kept out of 
the living body before transplantation. The 
invention received about $10 million of royalties 

Reference: (General Accounting Office…, 1998). 

Conclusions. Thus, the starting point for the U.S. legislative framework on 

innovation activity was the Patent Act of 1790, which approved state-owned 

patent objects. Significant Acts were also those adopted in 1793, 1836, 1837, and 

1870. At the end of the 19th century, the adoption of the Sherman Antitrust Act 

led to the levelling of patents and patent policy. However, interest in innovations 

stimulated new researches. The first half of the 20th century, because of numerous 

historical events, changed the course of U.S. public policy and developed 

innovative activities to promote scientific and industrial competitiveness and meet 

social challenges. The second half of the 20th century marked the prospects for 

the United States as a world leader. However, in the late 1970s, the academic 

community was utterly dissatisfied with the legal framework for innovations. As a 

result, the 1980s were fateful, as the U.S. government actively passed many Acts 

governing U.S. innovations in the 21st century. The Stevenson-Wydler Technology 

Innovation Act of 1980, the Government Patent Policy Act of 1980 (a.k.a. Bayh-

Dole Act of 1980), the Small Business Innovation Development Act of 1982, the 

National Cooperative Research Act of 1984, and the Federal Technology Transfer 

Act of 1986 were important for medical education. 

The Bayh-Dole Act was rapidly implemented because it aimed to regulate 

innovation activity in American education institutions, including research 

universities. This Act received both positive and negative feedback, which in 

1994 initiated a review of certain issues related to technology transfer. At the 

end of the 20th century, a report on the inspection of ten research universities 

stated the application of the Bayh-Dole Act. 

As the article covered U.S. Acts on innovation activity, it is evident to 

analyze other documents relating to innovations in American medical education. 
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РЕЗЮМЕ 
Куличенко Алла, Бойченко Марина. Законы США об инновационной 

деѐтельности: внедрение их принципов в медицинском образовании.  
В статье освещены законы США об инновационной деѐтельности, их 

реализациѐ в медицинском образовании. Выѐснено, в 1980-х гг. Американским 
конгрессом был принѐт рѐд законов, регулируящих инновационнуя деѐтельность 
США и в XXI в. Длѐ медицинского образованиѐ важными стали Закон Стивенсона-
Вайдлера (1980), Закон о государственной патентной политике (также известный 
как закон Бэѐ-Доула) (1980), Закон об инновационном развитии малого бизнеса 
(1982), Закон о национальных кооперативных исследованиѐ (1984), Закон, который 
вносил поправки в Закон Стивенсона-Вайдлера о технологических инновациѐх (1986). 
В конце ХХ ст. был обнародован отчет о проверке 10 исследовательских 
университетов, которые реализовали Закон Бэѐ-Доула. 

Ключевые слова: законы США, инновационнаѐ деѐтельность, некоммерческие 
организации, медицинское образование, исследовательские университеты, 
инновации, патенты, трансфер технологий, авторский гонорар. 

АНОТАЦІЯ 
Куліченко Алла, Бойченко Марина. Закони США про інноваційну діѐльність: 

впровадженнѐ їх принципів у медичній освіті. 
У статті висвітлено закони США про інноваційну діѐльність, їх 

імплементація в медичній освіті. Длѐ досѐгненнѐ мети розвідки було використано 
такі методи: аналіз, синтез і систематизаціѐ фактів із зазначеного питаннѐ; 
історико-хронологічний та описовий методи. 

З’ѐсовано, що відправноя точкоя законодавчої бази США про інноваційну 
діѐльність став Патентний закон 1790 р. Важливими законам стали також ті, що 
прийнѐті в 1793 р., 1836 р., 1837 р. та 1870 р. Наприкінці ХІХ ст. прийнѐттѐ 
Антимонопольного закону Шермана призвело до нівелѐції патентів та патентної 
політики. Однак, інтерес до інновацій стимулявати нові дослідженнѐ. Перша половина 
ХХ ст. через низку історичних подій змінила курс державної політики США й інноваційна 
діѐльність розвиваласѐ длѐ сприѐннѐ науково-промислової конкурентоспроможності та 
задоволеннѐ соціальних викликів. Друга половина ХХ ст. ознаменувала длѐ США 
перспективи ѐк світового лідера. Проте, наприкінці 1970-х рр. освітнѐ спільнота була 
вкрай незадоволеноя законодавчоя базоя про інноваційну діѐльність. Тому в 1980-х рр. 
американським конгресом  було прийнѐто низку законів, що регуляять інноваційну 
діѐльність США й у ХХІ ст. Длѐ медичної освіти важливими стали Закон Стівенсона-
Вайдлера (1980), Закон про державну патентну політику (також відомий ѐк Закон Беѐ-
Доула) (1980), Закон про інноваційний розвиток малого бізнесу (1982), Закон про 
національні кооперативні дослідженнѐ (1984), Закон, ѐкий вносив поправки до Закону 
Стівенсона-Вайдлера про технологічні інновації (1986). 

Увагу сфокусовано на Законі Беѐ-Доула, оскільки він був націлений на 
регуляваннѐ інноваційної діѐльності в американських закладах освіти, зокрема в 
дослідницьких університетах. Цей законодавчий документ отримав ѐк позитивні, 
так і негативні відгуки, що ініціявало в 1994 р. переглѐд певних питань, пов’ѐзаних із 
трансфером технологій. Наприкінці ХХ ст. було оприляднено звіт про перевірку 10 
дослідницьких університетів, що застосовували Закон Беѐ-Доула. 

Перспективним ю аналіз інших нормативно-правових документів, що 
стосуятьсѐ інноваційної діѐльності у медичній освіті США. 
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СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТИ  

ДОРОСЛИХ США 
 

Вивченнѐ різних аспектів теорії і практики корпоративної освіти ѐк складової 
освіти дорослих у США потребую визначеннѐ понѐттюво-категоріального апарату 
дослідженнѐ, що дасть змогу систематизувати й охарактеризувати зв’ѐзки між 
основними понѐттѐми. Отже, результатом бібліографічного опрацяваннѐ 
проблеми корпоративної освіти стало визначеннѐ понѐттюво-термінологічного 
апарату дослідженнѐ. Длѐ розкриттѐ сутності понѐттѐ корпоративної освіти ѐк 
складової освіти дорослих виокремлено та схарактеризовано базові понѐттѐ: 
«освіта», «неперервна освіта», «доросла лядина», «освіта дорослих», «неперервна 
професійна освіта дорослих».  

Ключові слова: доросла лядина, корпоративна освіта, освіта дорослих, 
неперервна професійна освіта, Сполучені Штати Америки. 

 

Постановка проблеми. Процеси глобалізації, інформатизації, інтеграції 

та інтернаціоналізації економіки, бізнесу та освіти, розбудова суспільства 

знань зумовляять перехід до нової економіки – економіки, що базуютьсѐ на 

знаннѐх, стаять найважливішими викликами длѐ України й спонукаять до 

пошуку нових підходів до розвитку лядських ресурсів ѐк необхідної умови 

конкурентоздатності організацій і сталого економічного зростаннѐ суспільства 

в цілому. На VI Міжнародній конференції ЮНЕСКО освіту дорослих було 

визнано головним інструментом розв’ѐзаннѐ проблеми вдосконаленнѐ 

лядських ресурсів (CONFINTEA VI, UNESCO, 2009). У цьому контексті 

особливого значеннѐ набуваю корпоративна освіта ѐк важлива складова 

освіти дорослих. За результатами досліджень, зарубіжні компанії розвинених 

країн світу розглѐдаять корпоративну освіту ѐк стратегічний інструмент 
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досѐгненнѐ корпоративної мети компанії та витрачаять на навчаннѐ 

персоналу 5–10 % (The national skills, 2010) фонду оплати праці, а кожний 

працівник маю можливість навчатисѐ від 26 до 41 години на рік (Gallie, 2007). 

Саме тому країни з розвиненоя економікоя приділѐять значну увагу та 

здійсняять державну підтримку розвитку корпоративної освіти ѐк складової 

неперервної професійної освіти дорослих. 

Корпоративна освіта в Україні розвиваютьсѐ несистемно, що 

зумовлено повільним перебігом економічних реформ, недосконалістя 

нормативно-правової бази, браком фінансових можливостей компаній в 

умовах економічної кризи, недостатнім усвідомленнѐм ролі й 

можливостей корпоративної освіти тощо. Це об’юктивно зумовляю 

доцільність осмисленнѐ й творчого використаннѐ прогресивних ідей 

зарубіжного, зокрема, американського досвіду розбудови системи 

корпоративної освіти. Сполучені Штати Америки – це країна, ѐка досѐгла 

лідерських позицій у світовій економіці, інтенсивного розвитку та світового 

визнаннѐ ефективності корпоративної освіти, маю найширшу мережу 

корпоративних університетів у світі, високий рівень конкурентоздатності й 

ефективності компаній, ѐкі здійсняять корпоративне навчаннѐ персоналу.  

Як показало вивченнѐ вітчизнѐної наукової літератури, українські 

науковці активно здійсняять порівнѐльно-педагогічні дослідженнѐ різних 

аспектів розвитку освіти за кордоном, зокрема, проблем підготовки 

педагогічного й виробничого персоналу (Н. Авшеняк (2017), 

С. Бабушко (2015), О. Заболотна (2012), І. Литовченко (2015), Н. Мукан 

(Mukan, 2014), О. Огіюнко (2017), А. Сбруюва (2015) та ін.).  

Проте понѐттюво-категоріальний апарат дослідженнѐ різних аспектів 

теорії і практики корпоративної освіти в США потребую подальшого 

вивченнѐ, що дасть змогу систематизувати й охарактеризувати зв’ѐзки між 

основними понѐттѐми. Адже саме «понѐттюво-термінологічне оформленнѐ 

… характеризую результати, рівень теоретичного осмисленнѐ певної сфери 

об’юктивної дійсності та сприѐю розкриття її сутності, предмета, провідної 

системотвірної ідеї. У підсумку окремі відомості та факти набуваять форми 

наукової системи, конкретизуютьсѐ проблема дослідженнѐ, визначаятьсѐ 

шлѐхи та методи її практичного вирішеннѐ» (Лісова, 2005, с. 14). 

Длѐ уникненнѐ термінологічної плутанини надзвичайно важливо 

дати чітке визначеннѐ базових термінів дослідженнѐ, що можливо зробити 

лише на основі ґрунтовного аналізу наукових джерел та ретельного добору 

мовних засобів, ѐкі даять змогу чітко визначити межі понѐтійного апарату 

дослідженнѐ, установити смислові зв’ѐзки між одиницѐми, ѐкі його 
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складаять, запобігти їх неоднозначному тлумачення, знайти адекватні 

відповідники іншомовних понѐть у рідній мові. 

З оглѐду на це, метою нашого дослідженнѐ ю формуваннѐ та 

характеристика понѐттюво-термінологічного апарату, ѐкий становить 

теоретико-методологічну основу дослідженнѐ корпоративної освіти в США; 

розкриттѐ сутності корпоративної освіти ѐк складової освіти дорослих. 

Методологія дослідженнѐ базуваласѐ на міждисциплінарному та 

системному підходах. Ми використовували комплекс взаюмопов’ѐзаних 

методів: порівнѐльний, структурний, системно-функціональний аналіз, 

порівнѐннѐ та синтез, ѐкі підходѐть длѐ вивченнѐ наукових праць, 

офіційних документів, емпіричних даних. 

Виклад основного матеріалу. На необхідності виѐвленнѐ 

семантичних зв’ѐзків та встановленнѐ іюрархічної структури системи понѐть 

наголошую Д. Чернілевський (2004). В. Стрельніков (2005) радить будувати 

семантичні полѐ, длѐ чого пропоную «виѐвити серед розмаїттѐ понѐть ті, ѐкі 

можна назвати основними, а також простежити, ѐк між собоя пов’ѐзані 

основні й допоміжні понѐттѐ» (с. 17). Семантичними полѐми називаять 

структуровані системи, ѐкі складаятьсѐ з ѐдра та периферії. У ѐдрі 

містѐтьсѐ найважливіші слова, а на периферії – функціонально менш 

важливі (Привалова, 2005, с. 123). Логічне структуруваннѐ понѐть 

категоріального апарату, визначеннѐ основних та периферійних термінів, 

частоти вживаннѐ їх, уточненнѐ та доповненнѐ їхнього змісту даять змогу 

глибше осмислити й повніше проаналізувати досліджуване ѐвище. 

Длѐ забезпеченнѐ цілісності уѐвленнѐ про об’юкт і предмет нашого 

дослідженнѐ та з оглѐду на його міждисциплінарний характер під час визна-

ченнѐ та аналізу понѐттюво-категоріального апарату ми будемо дотриму-

ватисѐ певної логіки викладу, певних вимог та базуватисѐ на тому, що 

фундаментальні понѐттѐ, ѐкі обґрунтовуять проблемне поле дослідженнѐ, 

повинні бути загальновживаними і становити основу структури понѐттюво-

категоріального апарату; базові понѐттѐ будуть розміщені в певній іюрархії 

відповідно до їхньої вагомості; буде показано взаюмозв’ѐзок між ними.  

Вважаюмо, що фундаментальними понѐттѐми дослідженнѐ, ѐкі 

утворяять смислову структуру понѐттюво-категоріального апарату, ю 

понѐттѐ «освіта» й «корпораціѐ» (рис. 1). Інші понѐттѐ («освіта дорослих», 

«неперервна професійна освіта дорослих», «організаціѐ, що навчаютьсѐ», 

«корпоративне навчаннѐ», «корпоративна компетентність», 

«корпоративний університет» тощо) розглѐдаятьсѐ ѐк похідні він них, що 

надаю їм нових сутнісних ознак.  
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Рис. 1. Фундаментальні понѐттѐ дослідженнѐ 
 

Разом із тим, аналіз наукової літератури свідчить, що досі немаю 

юдиного поглѐду на визначеннѐ зазначених понѐть, що зумовляютьсѐ 

їхньоя складністя та багатоаспектністя.  

Вагомий внесок у дослідженнѐ сутності феномену освіти зробили 

українські (С. Гончаренко (2008), І. Зѐзян (2002), В. Кремень (2007), В. Луговий 

(2007), Н. Ничкало (2015b) та ін.) та зарубіжні (П. Кумбс (Coombs, Prosser, & 

Ahmed, 1973), Б. Блум (Bloom, Krathwohl, & Masia, 1956), Д. Уілсон (Wilson, 

2012), Гарольд Содерквіст (Soderquist, 1964) та ін.) дослідники, ѐкі розглѐнули 

його на теоретичному, методологічному, ретроспективному, проюктивному 

та інших рівнѐх. Результати аналізу понѐттѐ «освіта» свідчать про його 

багатогранність та поліфункціональність, а взаюмозв’ѐзок таких його 

складових, ѐк цінність, система, процес і результат, даять змогу зрозуміти 

сутність освіти ѐк складного культурного феномену (Гершунский, 2002, с. 74), 

здатного «тримати руку на пульсі лядських цінностей та ідеалів, 

індивідуального й суспільного світоглѐду» (Гершунский, 2002, c. 147); 

«невпинного цілеспрѐмованого засвоюннѐ лядиноя соціокультурного 

досвіду з використаннѐм усіх ланок діячої освітньої системи» (Зѐзян, 2000, 

с. 13); процесу й результату вдосконаленнѐ здібностей і поведінки особи, 

завдѐки ѐким вона досѐгаю соціальної зрілості й особистісного зростаннѐ 

(Records of the General, 1978); сукупності систематизованих знань, умінь та 

навичок, поглѐдів та переконань, а також певного рівнѐ розвитку 

пізнавальних сил та практичної підготовки, набутих у результаті навчаннѐ в 

закладі освіти чи шлѐхом самоосвіти (Гончаренко, 2008). Останню тлумаченнѐ 

близьке до розуміннѐ освіти американськими вченими. Так, Бенджамін Блум 

(Bloom, Krathwohl, & Masia, 1956) наголошую на важливості результатів освіти 

і вважаю, що це понѐттѐ охопляю знаннѐ, навички, уміннѐ та установки. Джон 

Уілсон (Wilson, 2012) звертаю увагу на те, що традиційно освіту завжди 

пов’ѐзували зі школами, коледжами та університетами. Г. Содерквіст 

(Soderquist, 1964) наголошую, що визначальноя метоя освіти ю розвиток 

самосвідомості лядини та її прагненнѐ до досѐгненнѐ автентичності. 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AKrathwohl%2C+David+R.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AMasia%2C+Bertram+B.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AKrathwohl%2C+David+R.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AMasia%2C+Bertram+B.&qt=hot_author
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На нашу думку, актуальним залишаютьсѐ розуміннѐ освіти 

американським дослідником Джоном Дьяї, ѐкий вважаю її 

експериментальним процесом, що сприѐю подолання проблемних 

ситуацій у дорослої лядини під час взаюмодії з навколишнім середовищем. 

Саме освіта сприѐю набуття лядиноя досвіду взаюмодії «в рефлексивній 

манері» (Dewey, 1904, c. 15).  

Привертаю увагу визначеннѐ понѐттѐ «освіта» в Міжнародній 

стандартній кваліфікації освіти (МСКО) ЮНЕСКО, де вона розглѐдаютьсѐ ѐк 

організований та стійкий процес комунікації, ѐкий породжую навчаннѐ ѐк 

цілеспрѐмовані та систематичні дії, спрѐмовані на задоволеннѐ освітніх 

потреб (UNESСO, 1997b, c. 9). 

У контексті нашого дослідженнѐ на особливу увагу заслуговую 

визначеннѐ понѐттѐ «освіта», зроблене Комісіюя з працевлаштуваннѐ 

(Manpower Services Commission), ѐка розглѐдаю освіту ѐк «діѐльність, 

спрѐмовану на розвиток знань, умінь, навичок, моральних цінностей та 

розумінь, необхідних в усіх сферах життѐ, а не лише знань і навичок, що 

належать до певної, обмеженої сфери діѐльності. Мета освіти – 

забезпечити умови, необхідні молодим лядѐм і дорослим длѐ розвитку 

розуміннѐ традицій та ідей, що впливаять на суспільство, у ѐкому вони 

живуть, даять їм змогу зробити внесок у нього. Вона передбачаю вивченнѐ 

рідної культури та законів природи, а також опануваннѐ мовних та інших 

умінь і навичок, основоположних длѐ навчаннѐ, особистісного розвитку, 

творчості й комунікації» (Manpower Services Commission, 1981, c. 62). Тобто 

наголошуютьсѐ на важливості та необхідності неперервної освіти, ѐка післѐ 

доповіді Е. Форе (Faure, 1972) на Генеральній конференції ЮНЕСКО в 

1972 р. стала домінувальноя концепціюя розвитку освіти.  

Наші розвідки свідчать, що філософсько-педагогічні ідеї концепції 

неперервної освіти маять глибоке коріннѐ та розроблѐлисѐ такими 

вченими, ѐк Пітер Джарвіс (Jarvis, 2010), Артур Кроплі (Cropley, 1980), М. 

Ноулз (Knowles, 2002), Шаран Мерріам та Лора Бірема (Merriam, Bierema, 

2013), Стівен Шмідт (Schmidt, 2016) та ін. Ми згодні з дослідниками, що 

дуже складно сформулявати юдине визначеннѐ неперервної освіти, з 

оглѐду на її багатофункціональність та багатовимірність. У наш час ю ціла 

низка термінів, ѐкі позначаять неперервну освіту, зокрема, «освіта 

протѐгом життѐ» (lіfelong eduсatіon), «перманентна освіта» (permanent 

education), «післѐдипломна освіта» (postgraduate eduсatіon), «повторявана 

освіта» (recurrent education), «неперервна освіта» (continuing education), 

«освіта дорослих» (adult education), «компенсаторна освіта» (remedіal 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMerriam%2C+Sharan+B.&qt=hot_author
https://www.amazon.com/Steven-W.-Schmidt/e/B0042T2R06/ref=dp_byline_cont_book_1
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eduсatіon) тощо (Сорокоумова, 1994). Звернімо увагу, що в США найбільш 

поширеним ю понѐттѐ «освіта протѐгом життѐ» (lіfelong eduсatіon). 

Термінологічний аналіз понѐттѐ «неперервна освіта» дав змогу 

з’ѐсувати, що неперервна освіта розглѐдаютьсѐ ѐк механізм, що посиляю 

вплив освіти на суспільство; інструмент зміни способу життѐ лядини; 

адекватна відповідь на динамічні соціальні зміни; підхід до економічного 

та соціального процвітаннѐ (Kidd, 1978, с. 34); процес соціального, 

особистісного, а також професійного розвитку індивіда протѐгом життѐ, 

ѐкий сприѐю підвищення ѐкості життѐ ѐк індивіда, так і суспільства» (Dave, 

Cropley, 1976, c. 34); процес, ѐкий відбуваютьсѐ протѐгом життѐ, передбачаю 

розвиток творчого потенціалу особистості та всебічне збагаченнѐ її 

духовного світу, забезпечую цілеспрѐмовану систематичну пізнавальну 

діѐльність лядини щодо засвоюннѐ й удосконаленнѐ знань, умінь і 

навичок, одержаних у загальних і спеціальних установах, а також шлѐхом 

самоосвіти (Академіѐ педагогічних наук, 2008, c. 10). 

Проведений нами аналіз наукових праць вітчизнѐних і зарубіжних 

учених показую, що вони виокремляять три моделі неперервної освіти: 

освіта протѐгом життѐ, освіта дорослих, неперервна професійна освіта 

(Абрамова, 2011). Зауважимо, що понѐттѐ «освіта дорослих» ю більш 

вузьким порівнѐно з понѐттѐм «освіта протѐгом життѐ», оскільки воно 

стосуютьсѐ лише дорослої лядини. 

Багатогранність понѐттѐ «доросла лядина» зумовляю дебати та диску-

сії в науковому світі навколо того, кого слід вважати дорослим та за ѐкими 

критеріѐми необхідно визначати категорія дорослості. Наприклад, О. Огіюнко 

(2008) зазначаю, що «… межі вікових періодів визначаятьсѐ соціальними та 

економічними факторами, історичними подіѐми, етнічноя належністя та 

середовищем, у ѐкому живе й розвиваютьсѐ особистість» (с. 90). 

У Сполучених Штатах Америки термін «доросла лядина» увійшов у 

вжиток на початку XX ст., хоча виник значно раніше, а саме післѐ 

Громадѐнської війни (1861–1865) між промисловоя Північчя країни та 

рабовласницьким Півднем. У різні часи зміст, ѐкий у нього вкладало 

суспільство, змінявавсѐ, і юдиного підходу до визначеннѐ дорослості немаю 

навіть тепер. Деѐкі дефініції базуятьсѐ на критерії віку, інші – на критерії 

сформованості лядини. Так, у Законі про інновації та можливості трудових 

ресурсів (Workforce Innovation and Opportunity Act, 2014 р.), головному 

законодавчому документі у сфері формуваннѐ трудових ресурсів, визначено, 

що доросла лядина – це особа, ѐка досѐгла вісімнадцѐтирічного віку. 

Водночас, відповідно до Закону про освіту дорослих та сімейну грамотність 
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(Adult Education and Family Literacy Act), що ю розділом II того самого Закону 

про інновації та можливості трудових ресурсів і вважаютьсѐ основним 

правовим документом, ѐкий регуляю освіту дорослих у США (Workforce 

Innovation and Opportunity Act, 2014), право на участь у програмах, ѐкі ним 

фінансуятьсѐ, маять особи, ѐкі досѐгли шістнадцѐтирічного віку. Це даю 

підстави експертам стверджувати, що, відповідно до чинного 

американського законодавства, саме в такому віці настаю дорослість (UNESCO 

Institute for Lifelong Learning, 2009; UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2014). 

Звернімо увагу на визначеннѐ понѐттѐ «освіта дорослих», 

запропоноване на П’ѐтій міжнародній конференції з освіти дорослих 

(Гамбург, 1997): освіта дорослих – це будь-ѐка організована та 

підтримувана впродовж певного часу освітнѐ діѐльність, спрѐмована на 

розвиток знань, навичок, потреб у період самостійного життѐ лядини (Fifth 

International Conference, 1997a). 

У контексті нашого дослідженнѐ привертаю увагу визначеннѐ «освіти 

дорослих» ѐк організованого освітнього процесу, ѐкий даю змогу дорослій 

лядині набути нових навичок, компетентностей або характеристик; містить 

усі типи освіти, акредитовані та без акредитації: формальну, неформальну, 

інформальну (Powell, Smith, & Reakes, 2003). 

Осмисленнѐ сутності формальної, неформальної та інформальної 

освіти дорослих дали змогу дійти висновку про їхній тісний взаюмозв’ѐзок 

(Рис. 2).  

 
Рис. 2. Типи освіти дорослих та взаюмозв’ѐзок між ними. 
 

Так, формальна освіта дорослих характеризуютьсѐ наѐвністя чіткої 

структури, навчальної програми, викладача, загальновизнаного диплома. 

Проте без загальновизнаного диплома вона стаю неформальноя освітоя. 

Досліджуячи особливості неформальної освіти дорослих, Жак Аллак 

порѐд із параформальноя освітоя (освітоя «другого шансу» длѐ тих, хто не 

закінчив школу), народноя освітоя (спрѐмованоя на задоволеннѐ потреб 

маргінальних груп населеннѐ), освітоя длѐ особистісного самовдосконаленнѐ 
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наголошую на неформальній професійній освіті дорослих (ѐка пропонуютьсѐ 

фірмами та іншими провайдерами) (Аллак, 1993). 

На нашу думку, такий підхід до класифікації видів неформальної освіти 

дорослих може стати предметом окремої дискусії, однак він даю підстави 

стверджувати, що неформальна освіта дорослих – сукупність двох підсистем: 

професійнооріюнтованої (неформальна професійна освіта) та 

загальнокультурної (неформальна непрофесійна освіта чи ліберальна освіта).  

У контексті нашого дослідженнѐ особливе значеннѐ маю визначеннѐ 

понѐттѐ «неперервна професійна освіта дорослих». Американський 

дослідник Т. Шульц (Schultz, 2013) розглѐдаю його ѐк процес інвестуваннѐ в 

трудові ресурси, ѐк «галузь промисловості», ѐка «вироблѐю» капітал із 

тривалим терміном служіннѐ, оскільки даю можливість отримувати прибуток. 

Такий підхід даю змогу розглѐдати неперервну професійну освіту дорослих ѐк 

важливий механізм досѐгненнѐ відповідності між вимогами ринку праці 

(корпорації, фірми) та швидкоя адаптаціюя до нових вимог, кваліфікацій. 

Одне з основних понѐть нашого дослідженнѐ – понѐттѐ 

«корпоративна освіта», ѐке ю відносно новим, і цим, очевидно, можна 

поѐснити різні підходи до його визначеннѐ. За визначеннѐм, наведеним в 

енциклопедичному словнику «Освіта дорослих» (Кремень та Ковбасяк, 

2014, с. 280), «корпоративна освіта (система корпоративного навчаннѐ) – 

це комплекс заходів щодо підвищеннѐ кваліфікації та розширеннѐ 

професійних знань і вмінь спеціалістів у рамках одніюї організації». 

Звернімо увагу, що корпоративна освіта на концептуальному рівні 

відрізнѐютьсѐ від професійної освіти, що випливаю з їхньої мети й 

функцій. Система професійної освіти спрѐмована на розв’ѐзаннѐ завдань 

забезпеченнѐ кваліфікованими працівниками ринку праці в цілому, тоді 

ѐк система корпоративної освіти розв’ѐзую проблему забезпеченнѐ 

кваліфікованими кадрами окремої підприюмницької структури, а не всіюї 

окремо взѐтої галузі чи всього ринку. Вважаюмо досить комплексним 

визначеннѐ В. Кузнецова (2010), ѐкий зазначаю, що корпоративна 

освіта – це частина системи освіти, що ю сукупністя освітніх структур та 

навчальних програм підприюмств, компаній, ѐкі забезпечуять виробничі 

потреби у висококваліфікованих робітниках та спеціалістах, керівному 

складі, необхідних длѐ успішного функціонуваннѐ й розвитку фінансово-

промислових складових корпорації-замовника (с. 8). На нашу думку, у 

визначенні понѐттѐ «корпоративна освіта» доцільно наголошувати на 

тому, що корпоративна освіта ю складовоя неперервної професійної 

освіти дорослих.  
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Науковці розглѐдаять різні аспекти навчаннѐ в організації, проте 

звертаять увагу на те, що визначальноя характеристикоя корпоративного 

навчаннѐ ю його систематичність, відповідність політиці розвитку лядських 

ресурсів в організації, спрѐмованість на професійний розвиток персоналу, 

зміни поведінки з метоя досѐгненнѐ мети корпорації, забезпеченнѐ її 

стратегічного розвитку. 

Висновки. Результатом бібліографічного опрацяваннѐ проблеми 

корпоративної освіти стало визначеннѐ понѐттюво-термінологічного апарату 

дослідженнѐ. Длѐ розкриттѐ сутності понѐттѐ корпоративної освіти ѐк 

складової освіти дорослих виокремлено базові понѐттѐ: «освіта», 

«неперервна освіта», «доросла лядина», «освіта дорослих», «неперервна 

професійна освіта дорослих». Корпоративна освіта розглѐдаютьсѐ ѐк складова 

неперервної професійної освіти дорослих, ѐка слугую важливим механізмом 

досѐгненнѐ відповідності між вимогами ринку праці (корпорації, фірми) та 

швидкоя адаптаціюя до нових вимог, кваліфікацій; даю змогу дорослій 

лядині набути нових навичок, компетентностей; містить усі типи освіти, 

акредитовані та без акредитації: формальну, неформальну, інформальну. 
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РЕЗЮМЕ 
Литовченко Ирина, Лаврыш Юлиана, Лукьяненко Валентина. Сущность 

корпоративного образованиѐ как составлѐящей образованиѐ взрослых США. 
Изучение различных аспектов теории и практики корпоративного образованиѐ 

как составлѐящей образованиѐ взрослых в США требует определениѐ понѐтийно-
категориального аппарата исследованиѐ, что позволит систематизировать и 
охарактеризовать свѐзи между основными понѐтиѐми. Таким образом, результатом 
библиографического анализа проблемы корпоративного образованиѐ стало 
определение понѐтийно-терминологического аппарата исследованиѐ. Длѐ раскрытиѐ 
сущности понѐтиѐ корпоративного образованиѐ как составлѐящей образованиѐ 
взрослых выделены и охарактеризованы базовые понѐтиѐ: «образование», 
«непрерывное образование», «взрослый», «образование взрослых», «непрерывное 
профессиональное образование взрослых».  

Ключевые слова: взрослый, корпоративное образование, образование взрослых, 
непрерывное профессиональное образование, Соединенные Штаты Америки. 
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SUMMARY 
Lytovchenko Iryna, Lavrysh Yuliana, Lukianenko Valentyna. The essence of 

corporate education as a component of adult education in the USA. 
The transition to a new economy – a knowledge-based economy – is becoming a 

major challenge for Ukraine and encourages the search for new approaches to human 
resource development as a necessary condition for the competitiveness of organizations and 
sustainable economic growth of society as a whole. Taking into account the unsystematic 
development of corporate education in Ukraine, insufficient awareness of its role and 
opportunities, it is advisable to understand and creatively use progressive foreign experience 
in building the corporate education system, including the United States as a world leader in 
this field. At the same time, the study of various aspects of the theory and practice of 
corporate education as a component of adult education in the United States requires the 
definition of conceptual and categorical apparatus of research, which will systematize and 
characterize the relationship between basic concepts, its essence, identifying ways and 
methods of its practical solution. Thus, the result of bibliographic research on corporate 
education was the definition of the conceptual and terminological apparatus of the study. To 
reveal the essence of the concept of corporate education as a component of adult education, 
the basic concepts are singled out and characterized: “education”, “continuing education”, 
“adult”, “adult education”, “continuing professional education of adults”. Corporate 
education is considered as a component of continuing professional education of adults, which 
serves as an important mechanism for achieving compliance between the requirements of 
the labor market (corporations, firms) and rapid adaptation to new requirements, 
qualifications; allows an adult to acquire new skills, competences; contains all types of 
education, accredited and without accreditation: formal, non-formal, informal. 

Keywords: adult, corporate education, adult education, continuing professional 
education, United States of America. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН (1991–2019 РР.) 
 

У статті на основі комплексу наукових принципів та методів розкрито 
основні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Республіці Казахстан у 1991–
2019 роках: від підтримки радѐнських освітніх стандартів на початку розбудови 
власної державності до поступової системної переоріюнтації на міжнародні освітні 
стандарти, що стимулявало розвиток правового полѐ та призвело до 
децентралізації управліннѐ й фінансуваннѐ освіти, розширеннѐ академічних свобод, 
переосмисленнѐ усталених засад організації освітнього процесу, привернуло увагу 
державних органів до питаннѐ підвищеннѐ статусу вчителѐ, рівнѐ та ѐкості освіти. 
Актуалізовано позитивний зарубіжний досвід у сучасних умовах реформуваннѐ 
системи освіти України. 
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Постановка проблеми. Длѐ країн із перехідноя економікоя, 

зокрема постсоціалістичних республік, надзвичайно важливоя проблемоя 

ю формуваннѐ лядського капіталу, здатного до здійсненнѐ інноваційних 

перетворень, що уможливляютьсѐ синергіюя зусиль усіх зацікавлених 

сторін. У контексті розбудови суспільства знань означене завданнѐ 

спонукаю до здійсненнѐ перманентних модернізаційних змін у сфері освіти 

загалом та педагогічної освіти зокрема, у тому числі й на основі 

акумуляваннѐ та врахуваннѐ зарубіжного досвіду. 

Аналіз актуальних досліджень. Галузь освіти ю стратегічно важливоя 

сфероя длѐ будь-ѐкої країни, питаннѐм національної безпеки. Проблема 

розвитку педагогічної освіти перебуваю в епіцентрі уваги вітчизнѐних 

дослідників (А. Алексяк, С. Гончаренко, Н. Дем’ѐненко, О. Дубасеняк, 

І. Зѐзян, П. Лузан, В. Майборода, Н. Ничкало, О. Радул, С. Сисоюва, 

О. Сухомлинська, М. Ярмаченко та ін.). Проте, попри беззаперечні 

досѐгненнѐ науковців в обґрунтуванні методологічних основ означеного 

феномену, розкритті національних традицій та позитивних елементів 

зарубіжного (передусім західноювропейського) досвіду, фактично поза 

межами українського наукового дискурсу залишаятьсѐ здобутки країн 

азійського регіону, серед ѐких на особливу увагу заслуговую й 

найрозвиненіша держава Центральної Азії, етнічно та культурно різноманітна 

Республіка Казахстан, де вчитель із високим рівнем сформованості 

професійно-педагогічних компетентностей був і залишаютьсѐ одним із 

пріоритетів модернізаційних перетворень у галузі освіти. 

Мета статті полѐгаю в розкритті основних тенденцій розвитку вищої 

педагогічної освіти в Республіці Казахстан у 1991–2019 роках задлѐ 

актуалізації позитивного зарубіжного досвіду в сучасних умовах 

реформуваннѐ системи освіти України. 

Методи дослідження. Дослідженнѐ ґрунтуютьсѐ на принципах 

науковості, історизму, системності, юдності загальнолядського й 

національного, традиційного та інноваційного. Досѐгненнѐ мети 

уможливилосѐ використаннѐм загальнонаукових та конкретнонаукових 

методів: аналіз, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, систематизаціѐ (що забезпечили 

можливість виокремленнѐ провідних напрѐмів дослідженнѐ та 

формуляваннѐ висновків), текстологічний аналіз (що уможливив ґрунтовне 

опрацяваннѐ джерельної бази з обраної проблеми). 
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Виклад основного матеріалу. Зі здобуттѐм державної незалежності в 

1991 році розпочавсѐ новий виток історії Казахстану, розбудови національної 

системи освіти загалом та педагогічної освіти зокрема. Зауважимо, що в цей 

період Казахстан, ѐк і інші постсоціалістичні країни, прагнув підтримувати 

радѐнські освітні стандарти, але, у контексті існуячих соціально-економічних 

проблем, витрати на освіту було значно зменшено (Медушевский и 

Шишкина, 2014, с. 332). Прогодимосѐ з дослідниками, зокрема К. Гарріс-Ван 

Кьорен, що це призвело до зменшеннѐ зарплати вчителів, ѐка впала до рівнѐ 

бідності, та нездатності новоствореного урѐду виплачувати заробітну плату 

освітѐнам. Тож цілком закономірним став дефіцит педагогів, особливо в 

сільській місцевості. Водночас спостерігаласѐ тенденціѐ до падіннѐ рівнѐ та 

ѐкості освіти, адже фокус уваги було перенесено на залученнѐ, розвиток та 

утриманнѐ лядей у професії (Harris-Van Keuren, 2011). 

Аналіз джерел доводить, що у відповідь на існуячі соціально-

економічні виклики відбулосѐ становленнѐ законодавчої і нормативно-

правової бази освітньої галузі, відбувалосѐ створеннѐ мережі закладів вищої 

освіти, оновленнѐ спеціальностей. Модернізаційні перетвореннѐ цього часу 

знайшли нормативне закріпленнѐ в законах Республіки Казахстан «Про 

освіту» (1992 р). та «Про вищу освіту» (1993 р.). У 1994 році було затверджено 

Державний стандарт вищої освіти Республіки Казахстан (Основні положеннѐ), 

ѐкий уперше визначив запровадженнѐ багаторівневої структури вищої освіти 

в країні, академічних ступенів бакалавра та магістра (Аналитический обзор, 

2004, с. 26). Тривала активна робота над розробкоя і прийнѐттѐм інших 

нормативно-правових актів, зокрема Концепції державної політики в галузі 

освіти, Національної програми підготовки державної підтримки освіти, 

Цільової програми підготовки та виданнѐ підручників і навчально-

методичних комплексів длѐ загальноосвітніх шкіл тощо. Основними 

напрѐмами реформуваннѐ галузі стали: удосконаленнѐ фінансового 

забезпеченнѐ; рівномірний розвиток системи з урахуваннѐм місцевих і 

республіканських інтересів; створеннѐ ефективної системи управліннѐ на 

республіканському та регіональному рівнѐх; удосконаленнѐ освітнього 

процесу, посиленнѐ практичної значущості набутих знань і навичок; 

забезпеченнѐ інтеграції до міжнародного освітнього простору; 

удосконаленнѐ правової бази (Балахметова, 2011). 

Означені кроки сприѐли тому, що в казахстанській системі освіти 

досить швидко почалисѐ позитивні зрушеннѐ, зумовлені розвитком процесів 

демократизації та економічних перетворень, що знайшло нормативно-

правове оформленнѐ в Законі Республіки Казахстан «Про освіту» (1999 р.) та 
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постанові Урѐду «Нова модель формуваннѐ студентського контингенту 

державних закладів в Республіці Казахстан» (1999 р). Одним із основних 

завдань системи освіти стала вимога забезпечити кадрами всі галузі 

економіки країни (Балахметова, 2011). Водночас відбулосѐ вдосконаленнѐ 

механізму та посиленнѐ правил прийому до закладів вищої освіти. 

У кінці ХХ – на початку ХХІ століттѐ основними тенденціѐми в 

розвиткові галузі освіти загалом та педагогічної освіти зокрема стали 

децентралізаціѐ управліннѐ й фінансуваннѐ освіти, розширеннѐ 

академічних свобод. У результаті було запущено ринок освітніх послуг, 

адже недержавний сектор вищої освіти було урівнено в правах із 

державним. Водночас державні заклади вищої освіти отримали право 

здійснявати прийом і навчаннѐ студентів на платній основі, тим самим 

було диверсифіковано джерела фінансуваннѐ галузі (Брунер та Тиллер). 

На основі узагальненнѐ державних програм розвитку освіти цього 

періоду (2000, 2004, 2010 рр.) можемо стверджувати, що вони 

окреслявали пріоритети освітньої політики, зокрема пошук оптимальних 

шлѐхів адаптації системи вищої освіти до умов ринкової економіки. Це 

стосувалосѐ переходу на 12-річну середня загальну освіту, розбудови 

системи технічної і професійної освіти, забезпеченнѐ трирівневої системи 

підготовки професійних кадрів (бакалаврат – магістратура – докторантура), 

заснованої на системі академічних кредитів, створеннѐ національної 

системи оцінки ѐкості освіти (Балахметова, 2011). Органічноя частиноя 

означених документів стала підготовка, перепідготовка та підвищеннѐ 

кваліфікації педагогічних кадрів. 

Приюднаннѐ Казахстану до Болонського процесу (2010 р.) ще раз 

продемонструвало прагненнѐ країни до врахуваннѐм загальносвітових 

тенденцій розвитку освіти та сприѐло переосмислення усталених засад 

організації освітнього процесу у вищій школі. Сутність нових вимог до 

підготовки майбутніх учителів полѐгала у створенні умов длѐ їх подальшої 

ефективної професійної діѐльності в умовах швидкої зміни змісту освіти й 

необхідності постійного неперервного оновленнѐ знань (Абильдина и 

Сарсекеева, 2015). Водночас, погодимосѐ, що недоліки в організації 

перепідготовки педагогічних кадрів длѐ роботи за принципово новими 

програмами і курсам в умовах варіативних освітніх програм і підручників, 

профільного навчаннѐ продовжували перешкоджати розвитку системи 

педагогічної освіти, а зведеннѐ до мінімуму в стандартах педагогічних 

спеціальностей дисциплін психолого-педагогічного циклу і педагогічної 

практики знижувало ѐкість підготовки вчителів (Сайтимова, 2008, с. 191). 
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Також були відсутні теоретичні, научно-методичні та практичні підходи до 

підготовки педагогічних кадрів, оріюнтованих на роботу в умовах 

малокомплектної і сільської школи, ігнорувалисѐ регіональні особливості в 

практиці підготовки вчителів. І це при тому, що за останні роки істотно 

змінилисѐ вимоги до фахівців із вищоя педагогічноя освітоя. Перш за все, 

прийшло розуміннѐ, що вчитель нової формації – це «духовно-моральна, 

громадѐнсько відповідальна, активно-творча, екологічно освічена, творча 

особистість, ѐка володію здатністя до рефлексії, прагненнѐм до 

саморозвитку й самореалізації, ѐка характеризуютьсѐ високим рівнем 

сформованості методологічної, дослідницької, дидактично-методичної, 

соціально-особистісної, комунікативної, інформаційної та інших видів 

компетентностей» (Сайтимова, 2008, с. 191). Вимоги до вчителѐ вклячали 

такі позиції, ѐк: усвідомленнѐ самоцінності освіти, досконала обізнаність із 

власним предметом, методикоя його викладаннѐ, педагогікоя та 

психологіюя, уміннѐ використовувати особистісно оріюнтовані педагогічні 

технології і прагненнѐ до розвитку власної особистості. 

У 2004 році з метоя визначеннѐ стратегічних пріоритетів у розвиткові 

галузі длѐ формуваннѐ національної моделі багаторівневого неперервної 

освіти, інтегрованої до світового освітнього простору, що задовольнѐю 

потреби особистості й суспільства було прийнѐто Концепція розвитку освіти 

Республіки Казахстан до 2015 року. Відповідно до пункту 6 означеного 

документу, основним елементом, рушійноя силоя реалізації нової моделі 

освіти позиціонувалисѐ «педагогічні кадри нової формації» (Концепциѐ, 

2004). Визначалосѐ, що синергія зусиль всіх зацікавлених сторін (державних 

органів влади, громадськості та ін.) маю бути спрѐмовано на випереджальний 

розвиток педагогічної освіти, створеннѐ кадрового потенціалу, відповідно до 

зростаячих освітніх потреб держави і різних соціальних груп суспільства. 

Підкреслено, що це потребую вирішеннѐ таких завдань, ѐк: оновленнѐ змісту 

педагогічної освіти задлѐ підвищеннѐ ѐкості підготовки педагогічних кадрів з 

урахуваннѐм інтеграції і профілізації навчаннѐ; створеннѐ умов длѐ піднѐттѐ 

соціального статусу вчителѐ, безперервної загальної та професійної 

самоосвіти, оволодіннѐ сучасними освітніми технологіѐми, що гарантуять 

досѐгненнѐ очікуваного результату; підготовка педагогів за інтегрованим 

спеціальностѐми з урахуваннѐм особливостей викладаннѐ в 

малокомплектній школі; підготовка ѐкісно нового поколіннѐ фахівців – 

педагогів вищої кваліфікації длѐ успішного викладаннѐ в докторантурі, 

магістратурі, бакалавраті, закладах технічної і професійної освіти, профільної 

школи, веденнѐ наукових досліджень у нових умовах (Концепциѐ, 2004). 
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Водночас визначалосѐ, що на практичному рівні длѐ реалізації поставлених 

завдань необхідно: створити варіативні моделі навчаннѐ (ѐкі забезпечуять 

різноманітність змісту, форм і методів підготовки, перепідготовки та 

підвищеннѐ кваліфікації педагогічних кадрів з урахуваннѐм запитів освітніх 

установ і світових стандартів); розробити нову системи атестації та 

переатестації педагогів, механізмів стимуляваннѐ праці педагогів і 

ліцензуваннѐ педагогічної діѐльності вчителѐ; розвивати в закладах освіти 

принципи наставництва; здійснявати перепідготовку керівників освітніх 

установ і вчителів відповідно до нового змісту освіти, змін технології 

навчаннѐ і методики викладаннѐ; ввести в зміст освітніх програм підготовки 

педагогічних кадрів безперервну педагогічну практику протѐгом усіх років 

навчаннѐ, організувати на останньому курсі стажуваннѐ (від трьох місѐців до 

року) з оцінкоя діѐльності того, хто навчаютьсѐ усіма суб’юктами освітньої 

діѐльності (Концепциѐ, 2004). 

Аналіз джерел доводить, що більшоя системністя та конкретністя 

вирізнѐлисѐ Концепціѐ неперервної педагогічної освіти (2005 р.) і Концепціѐ 

вищої педагогічної освіти (2005 р.), що окреслили цілі та завданнѐ 

неперервної і вищої педагогічної освіти, вимоги до професійної підготовки 

вчителѐ нової формації, пропонували структурно-змістову модель 

неперервної педагогічної освіти та професійної підготовки вчителѐ, здатного 

вирішувати професійні завданнѐ на новому рівні, у тому числі і в межах  

12-річної середньої освіти. Провідноя ідеюя реформуваннѐ педагогічної ос-

віти стала переоріюнтаціѐ профільних вишів на підготовку самостійно мислѐ-

чих учителів, здатних до цілепокладаннѐ, плануваннѐ та реалізації освітнього 

процесу, ѐкі володіять здатністя й готовністя до формування в учнів 

клячових компетентностей, створеннѐ доброзичливої атмосфери в класі, 

уміять відслідковувати і оцінявати результати своюї діѐльності, здійснявати 

духовно-моральне, цивільно-патріотичне, екологічне та здоров’ѐ-

збережувальне вихованнѐ молодого поколіннѐ (Пралиев и др., 2015). 

Застосуваннѐ методу текстологічного аналізу дозволѐю стверджувати, 

що клячові позиції концепцій знайшли відображеннѐ в новому Законі «Про 

освіту» (2007 р.), ѐкий не тільки відповідав потребам економічної та 

суспільної модернізації, але й ураховував міжнародні вимоги до освітньої 

системи загалом та педагогічної зокрема. Прикметно, що розділ 7 закону 

присвѐчений статусу педагога, ѐкий «здійсняю професійну діѐльність в 

організації вищої і (або) фундаментальної наукової освіти», окресляячи 

«особливий статус» (ст. 50, п. 1), права, обов’ѐзки та відповідальність (ст. 51), 

систему оплати праці (ст. 52), соціальні гарантії (ст. 53) (Закон, 2007). Так, 
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серед обов’ѐзків педагогів виокремлено: володіннѐ відповідними 

теоретичними та практичними знаннѐми і навичками викладаннѐ у сфері 

власної професійної компетенції; забезпеченнѐ ѐкості наданнѐ освітніх послуг 

відповідно до вимог державних загальнообов’ѐзкових стандартів освіти; 

вихованнѐ учнів у дусі високої моральності, поваги до батьків, 

етнокультурних цінностей, дбайливого ставленнѐ до навколишнього світу; 

розвиток у дітей життювих навичок, компетентностей, самостійності, творчих 

здібностей; постійне вдосконаленнѐ власної професійної майстерності, 

інтелектуального, творчого і загальнонаукового рівнѐ; дотриманнѐ правил 

педагогічної етики; повага честі й гідності учнів, вихованців та їхніх батьків або 

інших законних представників; зобов’ѐзаннѐ щодо негайного оповіщеннѐ 

правоохоронних органів про факти вчиненнѐ неповнолітніми або щодо них 

дій (бездіѐльності), що містѐть ознаки кримінального або адміністративного 

правопорушеннѐ, а також інформуваннѐ органів системи профілактики 

правопорушень, бездоглѐдності та безпритульності серед неповнолітніх 

щодо виѐвлених дітей, ѐкі перебуваять у важкій життювій ситуації (Закон, 

2007). Водночас було розширено права педагогів та окреслено наступні: 

забезпеченнѐ умов длѐ професійної діѐльності; занѐттѐ науково-дослідноя, 

дослідно-експериментальноя роботоя, упровадженнѐ нових методик і 

технологій у педагогічну практику; індивідуальна педагогічна діѐльність; 

вільний вибір способів і форм організації педагогічної діѐльності за умови 

дотриманнѐ вимог державного загальнообов’ѐзкового стандарту; участь у 

роботі колегіальних органів управліннѐ організації освіти; підвищеннѐ 

кваліфікації; моральне і матеріальне заохоченнѐ; захист професійної честі та 

гідності; відстрочка від призову на військову службу; творча відпустка длѐ 

занѐттѐ науковоя діѐльністя зі збереженнѐм педагогічного стажу; 

оскарженнѐ наказів і розпорѐджень адміністрації закладу освіти; повага честі 

й гідності з боку учнів, вихованців та їхніх батьків або інших законних 

представників (Закон, 2007). 

З метоя підвищеннѐ престижу педагогічної професії проводиласѐ 

широка робота із формуваннѐ позитивного іміджу педагога в суспільстві: 

організовувалисѐ конкурси «Учитель року», акції, спільні проюкти із 

засобами масової інформації, майстер-класи, форуми педагогів-

новаторів, конкурси, науково-практичні семінари і симпозіуми, 

семінари-тренінги та круглі столи тощо. Аналіз джерел засвідчую, що у 

2015 році в Республіці Казахстан було прийнѐто рішеннѐ про введеннѐ 

творчого іспиту длѐ абітуріюнтів педагогічних спеціальностей 

(психологічне тестуваннѐ і вирішеннѐ педагогічної ситуації) задлѐ 
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виѐвленнѐ схильності претендента до педагогічної діѐльності і на 

підвищеннѐ престижу професії учителѐ (Гянгер, 2016, с. 51). 

Однак, погодимосѐ з дослідниками (Г. Балахметова, Т. Сайтимова та 

ін.), що незважаячи на вжиті заходи в Казахстані залишаласѐ невирішеноя 

низка проблем у сфері вищої, зокрема педагогічної, освіти. До таких негатив-

них факторів і тенденцій відносѐть: низьку оплату праці вчителѐ, зниженнѐ 

престижу і соціального статусу педагога, його соціальної захищеності, наслід-

ком чого ю слабка мотиваціѐ до оволодіннѐ професіюя, підвищеннѐ ступеня 

фемінізації, старіннѐ кадрів, скороченнѐ частки випускників, ѐкі обираять 

професія вчителѐ і залишаятьсѐ в школі, відтік найбільш кваліфікованих кад-

рів у високооплачувані галузі економіки. Крім того, у системі вищої професій-

ної освіти збільшуютьсѐ розрив у взаюмодії закладів вищої освіти з сектором 

науки і експериментальними базами, що веде до зниженнѐ ѐкості освітнього 

процесу та практичної підготовки майбутніх фахівців. Відзначаютьсѐ низький 

рівень морально-духовного, патріотичного, здоров’ѐзбережувального, 

полікультурного та екологічного вихованнѐ майбутніх педагогів. А нерозви-

неність інформаційного середовища і культури в системі педагогічної освіти 

призводить до недосконалості структури управліннѐ закладами освіти, 

відсутності системи в організації науково-методичної роботи в школі, 

спрѐмованої на підвищеннѐ професійної майстерності вчительського 

колективу. Відсутність ґрунтовних стандартів і програм педагогічної освіти 

значно ослабила механізм розробки, апробації й упровадженнѐ неперервної 

педагогічної освіти. Абсолятна більшість випускників закінчувала освіту післѐ 

першого ступенѐ вищої освіти, що істотно знижувало загальний рівень вищої 

освіти в Республіці Казахстан (Балахметова, 2011; Сайтимова, 2008). 

Фактично відповіддя на означені прогалини в підготовці педагогічних 

кадрів стало прийнѐттѐ Державної програми розвитку освіти і науки 

Республіки Казахстан на 2016–2019 роки, у ѐкій акцентовано увагу на 

розробці проюкту «Педагог–2020» щодо просуваннѐ професії педагога до 

п’ѐтірки найбільш затребуваних спеціальностей серед абітуріюнтів (Гянгер, 

2016, с. 51), затвердженнѐ Професійного стандарту «Педагог» (2017 р.) та 

Закону «Про статус педагога» (2019 р.), що враховували міжнародний досвід 

регуляваннѐ педагогічної діѐльності. Зауважимо, що Закон, перш за все, 

окреслявав заходи щодо матеріального (подвоюннѐ оплати за класне 

керівництво та перевірку зошитів, доплата за педагогічну майстерність, 

ступінь магістра та наставництво, збільшеннѐ відпустки до 56 днів та ін.) та 

нематеріального (зменшеннѐ навантаженнѐ педагогів, гарантії захисту честі 

та гідності, затвердженнѐ державної нагороди «Заслужений учитель 
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Казахстану» та ін.) стимуляваннѐ педагогів (Қазақстандық, 2019). Одніюя з 

клячових новацій стало розширеннѐ професійних прав учителів на розробку 

та використаннѐ авторських методів навчаннѐ та вихованнѐ, вибір 

підручників, безкоштовне використаннѐ інформаційних ресурсів, підвищеннѐ 

кваліфікації, вибір курсів і стажуваннѐ. Водночас учителѐм було заборонено 

виконувати завданнѐ, ѐкі не входѐть до професійних функцій, скасовано 

надмірну звітність, невиправдані перевірки, за що навіть передбачало 

штрафні санкції. Лядѐм із психічними та поведінковими розладами, ѐкі 

знаходѐтьсѐ під наглѐдом лікарѐ через непрацездатність, на законодавчому 

рівні заборонено займатисѐ педагогічноя діѐльністя. Крім того, передбачено 

можливість запровадженнѐ некомерційних організацій длѐ влаштуваннѐ 

дітей-сиріт та дітей, ѐкі залишились без піклуваннѐ батьків; соціальну 

реабілітація та інші заходи длѐ лядей із терористично активних районів, а 

також лядей, ѐкі знаходѐтьсѐ під впливом екстремістської релігійної ідеології 

(Қазақстандық, 2019). Все це доводить, що новий закон було спрѐмовано на 

створеннѐ умов длѐ підвищеннѐ мотивації до педагогічної діѐльності та 

залученнѐ до закладів освіти молодих і талановитих кадрів. 

У наступні роки важливі кроки було здійснено в напрѐмі 

автономізації закладів вищої освіти. Передусім, це стосуютьсѐ скасуваннѐ 

загального державного диплома, адже відтепер кожен фахівець післѐ 

випуску повинен пройти професійну сертифікація та таким чином довести 

рівень своюї підготовки. Дбаячи про ѐкість вищої педагогічної освіти, 

Міністерством освіти і науки Республіки Казахстан запроваджено 

кваліфікаційну атестація (длѐ отриманнѐ кваліфікації педагога закладу 

дошкільної, шкільної, середньої, вищої освіти і потім кожні п’ѐть років длѐ 

педагогів і методистів та кожні три роки длѐ керівників та їх заступників). 

Також було збільшено прохідний бал на всі спеціальності, пов’ѐзані з 

педагогічноя освітоя, що, ѐк передбачаютьсѐ, відсію тих, хто йде у 

професія тільки через низький пороговий бал, і, водночас, підвищить 

конкуренція серед успішних і усвідомлених абітуріюнтів (Преснѐкова, 

2021). Крім того, відтепер особи з вищоя непедагогічним освітоя, 

пройшовши перепідготовку, зможуть здійснявати педагогічну діѐльність. 

Водночас варто наголосити: длѐ того, щоб піднѐти вищу, зокрема 

педагогічну, освіту в Казахстані на новий рівень, необхідні постійні і 

стабільні інвестиції в сферу освіти і науки, ѐкі допоможуть максимально 

розширити можливості щодо підготовки конкурентоспроможних кадрів. 

Означена теза цілком відноситьсѐ і до вітчизнѐних реалій, а досвід 

Республіки Казахстан може стати цінним напрацяваннѐм, адже 
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українська педагогічна царина зараз переживаю черговий виток 

реформаційних перетворень. Затвердженнѐ Концепції «Нова українська 

школа» (2016 р.), Закону України «Про освіту» (2017 р.), поставило ѐкісно 

нові завданнѐ перед педагогами. Серед таких: створеннѐ сучасного 

освітнього середовища, ціннісно оріюнтоване вихованнѐ, реалізаціѐ 

педагогіки партнерства, запровадженнѐ нового змісту навчаннѐ, 

особистісно оріюнтованих моделей освіти, діѐльність в умовах автономії 

школи та ін. На державному рівні наголошено, що длѐ підготовки вчителѐ 

в закладах вищої та передвищої освіти (підготовки, що відповідаю новим 

реаліѐм) потрібно впровадити низку важливих змін, ѐк-то: стажуваннѐ у 

кращих педагогічних працівників; педагогічна інтернатура длѐ 

випускників; наставництво; ваучери професійного розвитку педагогічного 

працівника; відкритість результатів підвищеннѐ кваліфікації; нові 

педагогічні професії; національний та незалежні портали розвитку 

педагогічної майстерності; часткові професійні кваліфікації (Секціѐ, 2018). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, свідченнѐм поступального характеру розвитку вищої педагогічної 

освіти в Республіці Казахстан у 1991–2019 роках стали ѐк позитивні, так і 

негативні тенденції означеного процесу, що варіяятьсѐ від підтримки 

радѐнських освітніх стандартів на початку розбудови власної державності до 

системної переоріюнтації на міжнародні освітні стандарти, особливо 

посиленої післѐ приюднаннѐ Казахстану до Болонського процесу. 

Виокремлено такі безсумнівні позитиви, ѐк: стимуляваннѐ розвитку 

правового полѐ освітньої галузі, децентралізаціѐ управліннѐ і фінансуваннѐ 

освіти, розширеннѐ академічних свобод, переосмисленнѐ усталених засад 

організації освітнього процесу, у тому числі створеннѐ умов длѐ подальшої 

ефективної професійної діѐльності майбутніх учителів в умовах швидкої зміни 

змісту освіти й необхідності постійного неперервного оновленнѐ знань. 

Визначено, що останніми роками увага державних органів країни прикута до 

питаннѐ підвищеннѐ статусу вчителѐ, рівнѐ та ѐкості його освіти, свідченнѐм 

чого стало прийнѐттѐ Закону «Про статус учителѐ», підвищеннѐ прохідного 

балу длѐ вступу в педагогічні виші, введеннѐ кваліфікаційної атестації тощо. 

Відтак, вважаюмо, що досвід Респубілки Казахстан у сфері педагогічної освіти 

містить вагомий предикативно-прогностичний потенціал длѐ України. 

Перспективи подальших наукових пошуків вбачаюмо в необхідності 

обґрунтуваннѐ змістово-методичних засад вищої педагогічної освіти 

Казахстану на сучасному етапі. 
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РЕЗЮМЕ 
Похилько Елена, Сапарова Нурджемал. Тенденции развитиѐ высшего 

педагогического образованиѐ в Республике Казахстан (1991–2019 гг.). 
В статье на основе комплекса научных принципов и методов раскрыты 

основные тенденции развитиѐ высшего педагогического образованиѐ в Республике 
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устоѐвшихсѐ принципов организации образовательного процесса, привлекло 
внимание государственных органов к вопросу повышениѐ статуса учителѐ, уровнѐ и 
качества образованиѐ. Актуализирован положительный зарубежный опыт в 
современных условиѐх реформированиѐ системы образованиѐ Украины. 
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SUMMARY 
Pokhylko Olena, Saparova Nurjemal. Trends in higher pedagogical education 

development in the Republic of Kazakhstan (1991–2019). 
Based on a set of scientific principles and methods, the article reveals development of 

higher pedagogical education in the Republic of Kazakhstan in 1991-2019 and highlights its 
main positive and negative trends, which range from the support for Soviet education 
standards at the beginning of building their own statehood to the systemic reorientation to 
the international education standards, which has become particularly strong since 
Kazakhstan’s entering the Bologna Process (2010). It is confirmed that these steps stimulated 
development of the legal field of education and led to decentralization of education 
management and funding, expansion of academic freedoms, rethinking the established 
principles of the educational process, including creating conditions for further effective 
professional activity of future teachers in conditions of the fast changes in education and the 
need for constant continuous updating of knowledge. Emphasis is placed on the negative 
trends in the development of higher pedagogical education in Kazakhstan: declining prestige 
and social status of teachers, their social security, weak motivation to master the profession, 
high levels of feminization, aging, outflow of qualified personnel in highly paid sectors of the 
economy. It is determined that in recent years the attention of state bodies of the country is 
focused on improving the status of teachers, the level and quality of their education, as 
evidenced by the adoption of the Law “On Teacher Status” (2019), increasing the passing 
score for admission to pedagogical HEIs, introduction of qualification assessments, etc. The 
positive experience of the Republic of Kazakhstan in the field of modernization of the 
educational sector in general and higher pedagogical education in particular is actualized, its 
significant predictive and prognostic potential in modern conditions of reforming the 
education system of Ukraine is pointed out. It is indicated that the prospects of further 
scientific research are related to the need to substantiate the content and methodological 
foundations of higher pedagogical education in Kazakhstan at the present stage. 

Key words: education, continuing education, higher education, higher pedagogical 
education, development trends, Republic of Kazakhstan, international education standards, 
teacher, teacher training. 
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STRUCTURE AND CONTENT OF HIGHER CHOREOGRAPHIC EDUCATION  

IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION:  

EXPERIENCE OF POLAND AND GERMANY 
 

The article highlights the structure and content of higher choreographic education in 
Poland and Germany. Based on the terminological analysis and interpretation of scientific 
thought, the content of basic concepts is revealed and higher choreographic education in Poland 
and Germany is characterized as a branch of art education, which is implemented in the system 
of higher education institutions (higher schools of dance, higher art schools, academies, 
professional studios, universities of arts and sports, classical universities) and within which 
professional training of future performers, teachers-choreographers, balletmasters, stage 
producers, cultural workers is carried out. The results of comparative and structural analysis have 
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shown that the structure of higher choreographic education in Poland includes: one university, 
two academies, four higher schools, four professional studios. Instead, two higher schools of 
dance, six higher art schools, two universities of arts and one sports university, two classical 
universities make up the structure of higher choreographic education in Germany. It is found out 
that content of higher choreographic education of the countries of the European Union, in 
particular Poland and Germany, includes bachelor’s and master’s programs in the newest 
specialties that meet modern requirements. 

Key words: structure, education, higher education, choreography, higher 
choreographic education, European Union, choreographic training, higher education 
institutions, choreographers. 

 

Introduction. Integration of our country into the European community 

requires active modernization of the higher education institution, especially its 

artistic unit. The vector of Ukraine in joining the European Higher Education 

Area regulates adherence to guidelines set by the international community and 

encourages study of the best educational practices. The educational 

documents (Laws of Ukraine “On Higher Education” (2014), “On Education” 

(2017), National Strategy for Education Development in Ukraine until 2021 

(2013), EU Strategic Program “Education and Learning 2020” (2009), etc.). 

serve as a guide in the development of higher choreographic education. 

A special place in the cultural and educational space of the European 

Union is occupied by higher choreographic education, which is the focus of 

international level organizations, in particular the European Parliament, the 

Council of Europe, the European Commission, UNESCO and others. Intensive 

choreographic development, initiated in recent decades, is characterized by 

significant achievements and draws attention of the professional 

choreographic community and the international educational community. Of 

particular relevance are the reformatory achievements of Poland and Germany 

in the direction of preserving national dance traditions in order to develop and 

improve modern choreographic education. 

It is undeniable that updating of the legal support, content and structure of 

choreographic education and optimization of the list of specialties under which 

professional training is provided, have become an important link in the 

modernization processes of not only European but also Ukrainian choreographic 

education. Taking into account progressive changes of the national society in the 

cultural and educational sphere, the study of the structure and content of higher 

choreographic education in Poland and Germany is relevant. 

Analysis of relevant research. The fundamental ideas of national scientists 

who reveal the problems of the European Higher Education Area (S. Verbytska, 

I. Yeremenko, S. Martynenko, L. Pukhovska, I. Regeilo, A. Sbruieva and others) are 

of great value for understanding the phenomenon under study. The issues con-
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cerning educational systems of EU countries are considered by M. Haharin, O. Zub-

rytska, T. Krystopchuk, V. Radkevych, S. Sysoieva, V. Soloshchenko and others. 

Some aspects of art education in the European countries are highlighted by 

M. Artiushyna, L. Volynets, V. Poltavets, O. Sulimenko, N. Tsymbaliuk, I. Yarmak 

and others. Special attention deserves research that deals with the problem of 

higher choreographic education in the countries of the European Union 

(H. Nikolai, V. Soloshchenko, I. Tkachenko (Germany), T. Povalii (Poland)). 

In the context of this problem, attention is focused on the works of the 

Polish (E. Kozak, J. Losakevich, K. Pavlovsky, B. Ser-Janik, K. Urbanski, 

J. Shimaida, etc.) and German (J. Biondi, H. Walsdorf, K. Erdmann-Rajski, 

G. Kleins, K. Koch, F. Lampert, P. Primavesi and others) scholars who highlight 

particular problems of higher choreographic education in the territory of the 

Republic of Poland and the Federal Republic of Germany. However, despite 

considerable amount of studies conducted by domestic and foreign 

researchers, it can be argued that the structure and content of higher 

choreographic education in the countries of the European Union, in particular 

Poland and Germany, have not been the subject of a comprehensive study. 

From this point of view, the relevance of the issue of investigating the 

structure and content of higher choreographic education in Poland and Germany 

at the present stage of development of the European society, as well as the lack of 

comprehensive studies of the progressive experience of EU countries in the 

specified field predetermines the purpose of the article – to reveal the structure 

and content of higher choreographic education in Poland and Germany. 

Aim of the Study. In characterizing the structure and content of higher 

choreographic education in the countries of the European Union, namely in 

Poland and Germany, we operate with the concepts of “structure”, “content”, 

“choreographic education”, “higher choreographic education”. Let’s analyze 

definitions of these concepts proposed by native scientists.  

In the philosophical encyclopedic dictionary edited by V. Shynkaruk, the 

term “structure” (Latin structura – structure, placement, order) means a way of 

natural connection between the components of objects and phenomena of 

nature and society, thinking and cognition, a set of essential links between the 

selected parts of the whole, which ensures its unity. The internal structure of 

something is called structure. It is characteristic of objects that represent 

systems, and is distinguished by establishing relatively stable, intrinsic 

relationships between their elements, with partial or complete abstraction of 

the qualitative characteristics of these elements (Шинкарук, 2002).  
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In F. Peregudov’s view, the structure is closely linked to the system. Thus, 

under the system (“formation”, “combination”, “conjunction”), the researcher 

understands the totality of certain elements, between which there is a natural 

connection or interaction (Перегудов, 2012). 

Based on the analysis and systematization of Article 1 of the Law of 

Ukraine “On Higher Education” (2014), we have established that the concept of 

“content” is interpreted as the structure, content and amount of educational 

information, as a result of perception and assimilation of which a person has 

the opportunity to obtain higher education and certain qualification (Закон 

України «Про вищу освіту», 2014). 

Candidate of Pedagogical Sciences T. Povalii notes that choreographic 

education is a network of culture and education institutions, secondary 

specialized and higher education institutions, which provide training for 

secondary education specialists (schools of culture, choreographic colleges, 

pedagogical colleges, circus schools, etc.) and specialists of higher category in 

choreography (academy of culture, academy of managerial staff of culture and 

arts, universities, pedagogical universities, etc.) (Повалій, 2015).  

We would like to emphasize that on the basis of Sumy State Pedagogical 

University named after A. S. Makarenko (Ukraine, Sumy) within the framework of 

development and implementation of the comprehensive scientific project 

“Theoretical and methodological foundations of choreographic-pedagogical 

education development in Ukraine” (2015–2017) headed by Doctor of 

Pedagogical Sciences, Professor H. Yu. Nikolai, the phenomenon of higher 

choreographic education was considered, which was interpreted as an 

independent branch of art education with its structure, institutionally designed in 

the form of specialized institutions of higher education and scientific-educational 

units of the universities, content and organization of its acquisition in the process 

of preparation of future performers, balletmasters and teachers-choreographers 

for the purpose of forming their dance culture, professional competence and 

performing skills, which constitute personal and social value (Ткаченко, 2018). 

It should be noted that from the end of the XX – beginning of the 

XXI centuries higher choreographic education of the Republic of Poland and the 

Federal Republic of Germany is the focus of attention of the European 

community, which is explained by their joining the Bologna process and creation 

of the European Higher Education Area. As a consequence, in particular in 

Germany, the Dance Plan Germany (Tanzplan Deutschland) (2005–2010) was 

developed and implemented, the main objective of which was to modernize the 

structure and content of higher choreographic education in the federal states. 
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Based on the analysis and generalization of the document, we have found that the 

main tasks of the Dance Plan Germany were reorganization of existing structural 

units and opening of new higher education institutions for training highly 

professional choreographers. Instead, the institutional level envisaged improving 

the content of bachelor’s and master’s programs (Tanzplan Deutschland). 

In order to provide more detailed and thorough description of the structure 

of higher choreographic education in the territories of the Republic of Poland and 

the Federal Republic of Germany, we conducted analysis of the documents of the 

Ministry of Science and Higher Education and the Ministry of Culture and National 

Heritage (Poland), the results of which showed that in the Republic of Poland 

eleven higher education institutions provide choreographic training. Instead, 

choreographers training in Germany is carried out in thirteen universities located 

in six federal states, as evidenced by the map we have developed (see Fig. 1). 
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The results of structural and comparative analysis of higher choreographic 

education in the European countries, have allowed to substantiate the typology of 

higher education institutions that provide choreographic training in Poland and 

Germany. It is proved that higher choreographic education in the Republic of 

Poland is represented by such institutions as universities, academies, higher 

schools, professional studios and is realized by mastering special disciplines, as 

well as subjects of the general cycle taking into account the peculiarities of 

sociocultural activity, within which will work a future choreographer. At the same 

time, higher dance schools, higher art schools, universities of arts and sports are 

part of the structure of higher choreographic education in Germany, which also 

includes arts departments of two classical universities. 

In this context, we consider it appropriate to specify the structure of higher 

choreographic education in Poland and Germany by the following indicators: 

types of institutions of higher education, structural units, area of training 

(level/specialty), ownership and summarize it in the form of a table (see Table 1). 

Table 1 

Structure of higher choreographic education in Poland and Germany 

Ty
p

es
 o

f 
H

EI
s Name of higher eduction 

institution (city) 
Structural units of HEI 

Area of training 
(level/specialty) 

Owner-
ship 

Republic of Poland 

U
n

iv
er

si
ty

 Frederic Chopin University 
of Music / Warsaw 

Choir conducting, 
music education, 
church music, 
rhythmics and dance 
department 

Dance State 

A
ca

d
em

ie
s Academy of Humanities and 

Economics / Lodz 
Arts department  Dance  State 

Grażyna and Kiejstut 
Bacewicz Academy of 
Music / Łódź 

Faculty of Vocal and 
Acting Performance  

Choreography and 
Dance Techniques 

State 

H
ig

h
er

 s
ch

o
o

ls
 

School of Social Skills / 
Poznan 

Arts department Dance  Private 

Stanisław Staszic Higher 
School of Skills / Kielce 

Humanities 
department  

Dance Private 

University of Social 
Sciences / Lublin 

Dance department 
 

Dance  Private 

AST National Academy of 
Theatre Arts / Krakow 

Faculty of the dance 
theatre in Bytom 

Acting  State 
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P
ro

fe
ss

io
n

al
 s

tu
d

io
s 

State Post-Secondary 
Vocal and Ballet Study / 
Gliwice 

Vocal and Ballet 
department 

Actor of music 
scenes   

State 

State Post-secondary 
College of Culture 
Animation / Kalisz 

Department of cultural 
animation  

Dance   State 

State College of Cultural 
Animation and Library 
Studies in Wrocław 

Department of cultural 
animation 

Dance  State 

State Vocal College of 
Actors D. Baduszkowa / 
Gdynia 

Vocal and acting 
department  

Arts management  State 

Federal Republic of Germany 

U
n

iv
er

si
ti

es
 

Free University of Berlin Department of 
Philisophy and 
Humanities: 
Institute of theatre 
studies: 
Theatre and dance 
studies 

М.А.: Dance 
studies 

State 

Justus Liebig University 
Giessen 

Institute of applied 
theatre studies 

М.А.: 
Choreography and 
performance 

State 

U
n

iv
er

si
ti

es
 o

f 
ar

ts
 a

n
d

 s
p

o
rt

s 

Berlin University of the 
Arts 

Inter-University Center 
for Dance 

В.А.: 
Contemporary 
dance; 
М.А.: 
Choreography; 
М.А.: Solo/ dance/ 
production 

State 

Folkwang University of the 
Arts 

Institute of 
contemporary dance 

В.А.: Dance; 
М.А.: Dance 
composition; 
М.А.: Dance 
pedagogy 

State 

German Sport University 
Cologne 

Institute of Dance and 
Culture of Movement 

М.А.: Dance 
culture 

State 

H
ig

h
er

 s
ch

o
o

ls
 o

f 
ar

ts
 University of Performing 

Arts Ernst Busch 
 

Dance department В.А.: Dance; 
М.А.: 
Choreorgaphy  

State  

Cologne University of 
Music and Dance 

Centre of 
contemporary dance  

В.А.: Dance; 
М.А.: Dance 
studies 

State  

University of music and 
Performing Arts Munich 

Ballet academy  В.А.: Dance State  
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Frankfurt University of 
Music and Performing 
Arts 
 

Department of fine 
arts with 
choreographic section  

В.А.:Dance; 
М.А.: 
Choreorgaphy and 
performance; 
М.А.: 
Contemporary 
dance 

State  

Mannheim University of 
Music and Performing Arts 

Academy of dance В.А.: Dance; 
В.А.: Dancy 
pedagogy; 
М.А.: Dance; 
М.А.: Dance 
pedagogy 

State 

Alanus University of Arts 
and Social Sciences 

Arts therapy 
department  

В.А.: Eurythmy; 
М.А.: Eurythmy; 
М.А.: Eurythmy in 
school and society; 
М.А.: Eurythmic 
therapy 

State 

H
ig

h
er

 d
an

ce
 s

ch
o

o
ls

 

 

Palucca University of 
Dance Dresden 
 

 В.А.: Dance; 
М.А.:Pedagogy of 
classical dance; 
М.А.: Pedagogy of 
contemporary 
dance 

State 

State Ballet School of 
Berlin and State Artistic 
School 

 В.А.: Dance State 

 

Thus, based on the analysis and systematization, in the Table 1 we have 

identified such education institutions that provide dance training for future 

choreographers, namely: in Poland – one university (Frederic Chopin University 

of Music in Warsaw), two academies (Academy of Humanities and Economics in 

Lodz and Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź), four higher 

schools (School of Social Skills in Poznanm Stanisław Staszic Higher School of 

Skills in Kielce, University of Social Sciences in Lublin, AST National Academy of 

Theatre Arts in Krakow), four professional studios (State Post-Secondary Vocal 

and Ballet Study in Gliwice, State Post-secondary College of Culture Animation 

in Kalisz, State College of Cultural Animation and Library Studies in Wrocław, 

State Vocal College of Actors D. Baduszkowa in Gdynia) (Повалій, 2015); in 

Germany – two dance schools (Palucca University of Dance Dresden and State 

Ballet School of Berlin and State Artistic School), six higher schools of arts 

(University of Performing Arts Ernst Busch, Cologne University of Music and 

Dance, University of music and Performing Arts Munich, Frankfurt University of 
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Music and Performing Arts, Mannheim University of Music and Performing 

Arts, Alanus University of Arts and Social Sciences in Bonn), two universities of 

arts and one sports university (Berlin University of the Arts, Folkwang 

University of the Arts, German Sport University Cologne), two classical 

universities (Free University of Berlin and Justus Liebig University 

Giessen) (Ткаченко, 2018; Tanzplan Deutschland).  

It is proved that the leading structural divisions of the Polish universities 

are: arts department, dance department, vocal and acting performance 

department, department of cultural animatoion, etc. Instead, department of 

fine arts, faculty of philosophy and humanities, institute of dance and culture of 

movement, institute of theater studies, dance center, ballet academies are the 

structural units of higher education institutions that train choreography 

specialists in the Federal Republic of Germany. 

According to the results of comparative analysis and systematization, 

presented in Table 1, it is found out that in Poland choreographers training is 

carried out in higher education institutions of different types, in Germany – in 

the system of art education. 

In the context of considering the structural aspects of higher choreographic 

education in Poland and Germany, we have found out that content of 

choreographic training in these countries is being improved according to the 

demands of the labor market and society. Thus, one of the results of creation of 

the European Higher Education Area was expansion of bachelor’s and master’s 

programs and specialties providing choreographic training. In Poland, such 

specialties as ballet pedagogy, actor of dance theater, artist of musical theater, 

performer of music scenes, Latin American dance, rehabilitation of the dancer and 

choreotherapy, choreography and theory of dance, choreography and dance 

technique, gain popularity. At the same time, such specialties as dance pedagogy, 

choreography and performance, dance studies, contempory dance, eurythmy, 

dance composition, dance culture, etc. are in demand in Germany. 

In the content of future choreographers training in Poland an important 

place is occupied by a complex of subjects that allows to master teaching methods 

and techniques of performing dances from different countries. Fundamental 

among the disciplines of the profile cycle are: theory and methodology of teaching 

Polish national dance, ballroom dance, historical dance, character dance and folk-

dance. In general, the content of higher choreographic education in Polish 

education institutions is similar. Such disciplines as the principles of dance 

composition, classical, Polish and contemporary dance are the same for all higher 

education institutions, but in the standard list of choreographic disciplines, each 
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higher education institution also makes individual proposals, in particular: Frederic 

Chopin University of Music in Warsaw introduced into curriculum “Dance 

Psychology” and “Dance Pedagogy”; “Dance Philosophy”, “Polish Dance Folklore” 

and “Hygiene of the Actor-Dancer’s work” are taught at AST National Academy of 

Theatre Arts in Krakow; Academy of Humanities and Economics in Lodz gives an 

opportunity to master the courses “Production and Directing”, “Principles of 

Makeup”, “Dance Projects”; the course “Anatomy and Physiology of Movement” 

is provided by the curriculum of Karol Szymanowski Academy of Music; “Ethnic 

Dances”, “Basics of Costume Design”, “Psychotherapy of Dance and Movement” 

are studied at the University of Social Sciences; disciplines “Yoga” and 

“Biomechanics” are taught at Dance Department at School of Social 

Skills (Повалій, 2015). 

Among the specialized disciplines of higher education institutions that train 

choreography specialists in the Federal Republic of Germany, priority is given to 

contemporary dance, modern dance, classical dance, dance composition, dance 

theory, dance history, dance pedagogy, improvisation. However, some HEIs offer 

original disciplines for study. For example, “Dance and architecture”, “Dance and 

film”, “Dance medicine” characterize curriculum of Palucca University of Dance 

Dresden; “Kurt Joss technique”, “Dance technique and didactics” are available at 

Folkwang University of the Arts; “Aesthetic gymnastics”, “Theater studies”, 

“Comparative methodology of modern dance” are mastered by the students of 

Frankfurt University of Music and Performing Arts. 

It should be noted that choreographers training in Poland and Germany is 

based on a module principle. Lectures, seminars, group and individual classes are 

supplemented by students’ participation in choreographic circles and ensembles 

of universities, as well as theatrical choreographic troupes. A component of higher 

choreographic education in the studied countries is internships for gaining the 

necessary experience in the field of choreography and realizing their own ideas. 

Comparative analysis makes it possible to state that higher choreographic 

education institutions in Europe offer bachelor’s and master’s degree programs. 

Based on analysis of the Polish Qualifications Framework (Polska Rama 

Kwalifikacji) and the German Qualifications Framework (Deutscher 

Qualifikationsrahmen) we can state that higher choreographic education in 

Poland at the bachelor level corresponds to the first level of Qualifications 

framework. The master’s degree is obtained at the second level of Qualifications 

framework. German Qualifications Framework includes eight levels, of which the 

bachelor’s degree corresponds to the sixth level and the master’s degree to the 

seventh. It should be emphasized that higher choreographic education in 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

363 

Germany also has doctoral (eighth level). For example, Center for Contemporary 

Dance of Cologne University of Music and Dance and Institute for Contemporary 

Dance of Folkwang University of the Arts in Essen (North Rhine-Westphalia) 

provide doctoral studies in choreography, cultural studies and dance studies. 

Conclusions. Thus, higher choreographic education in the European Union, 

including Poland and Germany, is a field of higher art education, provided by 

higher education institutions (higher schools of dance, higher art schools, acade-

mies, professional studios, universities of arts and sports, classical universities) for 

future performers, teachers-choreographers, stage producers, cultural workers. 

It is proved that joining the Bologna Process by the Republic of Poland 

and the Federal Republic of Germany and creation of a European Higher 

Education Area have left a mark on development of the structure and content 

of higher choreographic education in these countries. It is established that the 

structure of higher choreographic education in Poland includes universities, 

academies, higher schools, professional studios. Higher schools of dance, 

higher schools of arts, universities of arts and sports, classical universities make 

up the structure of higher choreographic education in Germany. 

The content of future choreographers training in the studied countries 

meets our time requirements and is available in bachelor’s and master’s 

programs in the newest specialties. At the same time, curricula of higher 

education institutions include innovative disciplines that, in our opinion, can be 

used in the practice of national higher choreographic education. 

The study does not exhaust all the aspects of the issue of structure and 

content of higher choreographic education in the countries of the European 

Union, in particular Poland and Germany, and confirms the importance of its 

further study in the following perspective directions, such as experience of 

training future choreographers of other countries, optimization of the structure 

and content of higher choreographic education in Ukraine. 
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РЕЗЮМЕ 
Ткаченко Ирина. Структурно-содержательные особенности высшего 

хореографического образованиѐ в странах Европейского Сояза: опыт Польши и Германии. 
В статье освещены структурно-содержательные особенности высшего 

хореографического образованиѐ в Польше и Германии. На основе терминологического 
анализа и интерпретации научной мысли раскрыто содержание базовых понѐтий и 
охарактеризовано высшее хореографическое образование в Польше и Германии как 
отрасль художественного образованиѐ, котораѐ реализуетсѐ в системе учреждений 
высшего образованиѐ (высшие школы танца, высшие художественные школы, 
академии, профессиональные Студиумы, университеты искусств и спорта, 
университеты) и в пределах которой осуществлѐетсѐ профессиональнаѐ подготовка 
будущих артистов-исполнителей, педагогов-хореографов, балетмейстеров-
постановщиков, культурных работников. Применение сравнительно-
сопоставительного и структурного анализа показываят, что к структуре высшего 
хореографического образованиѐ Польши относѐтсѐ: один университет, две академии, 
четыре высшие школы, четыре профессиональных Студиума. Доказано, что две 
высшие школы танца, шесть высших художественных школ, два университета 
искусств и один спортивный университет, два классических университета 
составлѐят структуру высшего хореографического образованиѐ в Германии. 
Установлено, что содержание высшего хореографического образованиѐ стран 
Европейского Сояза, в частности Польши и Германии, отмечаетсѐ бакалаврским и 
магистерскими программами по новейшим специальностѐм, которые отвечаят 
запросам современности. 

Ключевые слова: структура, образование, высшее образование, хореографиѐ, 
высшее хореографическое образование, Европейский Сояз, хореографическаѐ 
подготовка, высшие учебные заведениѐ, специалисты-хореографы. 

АНОТАЦІЯ 
Ткаченко Ірина. Структурно-змістові особливості вищої хореографічної освіти в 

країнах Європейського Соязу: досвід Польщі та Німеччини. 
У статті висвітлено структурно-змістові особливості вищої хореографічної 

освіти в Польщі та Німеччині. На основі термінологічного аналізу та інтерпретації 
наукової думки розкрито зміст базових понѐть і схарактеризовано вищу 
хореографічну освіту в Польщі та Німеччині ѐк галузь мистецької освіти, що 
реалізуютьсѐ в системі закладів вищої освіти (вищі школи танця, вищі мистецькі 
школи, академії, професійні студіуми, університети мистецтв і спорту, 
університети) і в межах ѐкої здійсняютьсѐ професійна підготовка майбутніх 
артистів-виконавців, педагогів-хореографів, балетмейстерів-постановників, 
працівників культури. Застосуваннѐ порівнѐльно-зіставного та структурного 
аналізу доводѐть, що до структури вищої хореографічної освіти Польщі належать: 
один університет, дві академії, чотири вищі школи, чотири професійні студіуми. 
Натомість, дві вищі школи танця, шість вищих мистецьких шкіл, два університети 

http://www.tanzplan-deutschland.de/-
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мистецтв і один спортивний університет, два класичні університети складаять 
структуру вищої хореографічної освіти в Німеччині. Установлено, що зміст вищої 
хореографічної освіти країн Європейського Соязу, зокрема Польщі та Німеччини, 
відзначаютьсѐ бакалаврськими й магістерськими програмами за новітніми 
спеціальностѐми, ѐкі відповідаять запитам сьогоденнѐ.  

Ключові слова: структура, освіта, вища освіта, хореографіѐ, вища 
хореографічна освіта, Європейський Сояз, хореографічна підготовка, заклади вищої 
освіти, фахівці-хореографи.  
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У статті розкрито сутність теорії сяжетної аргументації та її 
імплементації в навчальних закладах вищих шкіл на прикладі прогресивного досвіду 
викладачів Великої Британії та США. Розглѐнуто найважливіші аспекти технології 
візуалізації та основні правила створеннѐ інфографічних конструкцій. Проведено 
аналіз методів структуруваннѐ інфо – послідовностей та їх іюрархічності. Показано 
базові інструменти візуалізації та обгрунтувано їх практичну значимість. Певна 
увага приділѐютьсѐ концептуальним засадам теорії візуальної аргументації і теорії 
сяжетно – аргументаційної теорії. 

Ключові слова: когнітивна графіка, візуалізаціѐ, інфографіка, сяжетно-
аргументаційна теоріѐ, візуальна аргументаціѐ, сяжетна інфографіка. 

 

Постановка проблеми. Загальновідомо, що вільне володіннѐ інозем-

ними мовами ю одніюя з клячових складових професійної компетентності 

майбутнього спеціаліста в будь-ѐкій галузі діѐльності. Важко переоцінити 

важливість іншомовної освіти в умовах сьогоденнѐ в контексті входженнѐ Ук-

раїни до світової освітньої спільноти й постійного розширеннѐ міжнародних 

контактів у науці, торгових відносинах, туризмі, загальній комунікації тощо. 

Без сумніву, роль викладача у навчанні іноземній мові, інноваційних 

методів, ѐкі він імплементую під час викладаннѐ іноземних мов, ю графіка – 

мікс інформації, дизайну та ілястрації. Завданнѐ інформаційної графіки (ІГ) – 

виѐвити та зображати те, длѐ чого недостатньо слів (Velasco, 2015). ІГ – це 

візуальне відображеннѐ даних, що містить невелику за обсѐгом, але значиму 

і правильно оформлену інформація (Bulloch, 2016). ІГ – спосіб візуалізації, 

ѐкий допомагаю автору повідомленнѐ чітко й привабливо надати інформація, 

а читачеві швидко її сприйнѐти (Трушко та Шпаковський, 2017). 

Аналіз актуальних досліджень. Інфографіка ю предметом 

дослідженнѐ багатьох сучасних науковців, ѐкі вивчаять різні її аспекти. 
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Основні завданнѐ та особливості інформаційної графіки стали темоя 

дослідженнѐ таких учених, ѐк Р. Крам, А. Каіро, А. Зенкін, В. Поспюлов, 

В. Санчо та ін. Методика створеннѐ інфографічних конструкцій розглѐдаласѐ 

А. Солововим, Е. Луценком, Е. Лисаком, Н. Поворозняком, Е. Бобрівником. 

Реалізаціѐ когнітивно-візуальних технологій та їх принципи досліджувалисѐ 

О. Кондратяком, Г. Нікуловоя, А. Подобних, В. Таркай та ін. 

Існую багато різних класифікацій видів інформативної графіки, 

розробником ѐких ю такі вчені, ѐк Н. Іллінськи, Дж. Стілі, М. Смікіклас, 

П. Тарасенко, А. Жиленко, О. Климова. 

Передумови й історичні етапи розвитку теорій інфографіки в 

педагогічній думці вивчалисѐ такими науковцѐми, ѐк Р. Вурмен, 

А. Дроздова, І. Чуричканич. 

Мета статті – схарактеризувати базові принципи сяжетно-аргумента-

ційної теорії ѐк одніюї з найбільш результативних у викладанні іноземних мов. 

Методи дослідження. Реалізаціѐ мети передбачала використаннѐ 

низки теоретичних методів дослідженнѐ: аналіз та узагальненнѐ праць 

вітчизнѐних і зарубіжних учених із означеної проблеми; метод 

термінологічного аналізу, що уможливив з’ѐсуваннѐ сутності 

основоположних понѐть теорії когнітивної візуалізації. 

Виклад основного матеріалу. Синтез двох унікальних теорій 

когнітивної графіки: теорії візуальної аргументації Едварда Тафті і теорії 

сяжетної інфографіки Найджела Холмса стимулявав народженнѐ нової 

сяжетно-аргументаційної теорії, ѐка вклячила до себе все позитивне, що 

вдалосѐ засновникам інфодизайну та привнесла свої конструктивні зміни й 

оновлене баченнѐ питаннѐ. 

Перш ніж розглѐнути сутність інноваційної сяжетно-аргументаційної 

теорії, слід ознайомитисѐ з постулатами складових, базових теорій, на ѐкі 

спираятьсѐ автори сяжетної аргументації. 

Концептуальні засади теорії Е.Тафті вклячаять: 

 мінімалізація форми + максималізація контенту; 

 гармонія між візуалізаціюя і цифровими даними; 

 занесеннѐ середньої кількості даних у таблиці, а великої – у графіки; 

 неможливість відривати дані від певного контексту; 

 відсутність мультикольоровості та елементів декору; 

 графічну елегантність, ѐка досѐгаютьсѐ завдѐки максимально 

простому й чіткому дизайну та комплексності даних; 

 наданнѐ пріоритету горизонтальному формату відображеннѐ даних. 

Змістовними характеристиками теорії Н. Холмса ю: 
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 парарельне користуваннѐ візуальними образами і вербальними 

засобами; 

 прості лінії, чіткість зображеннѐ; 

 готовість до легкого зміняваннѐ форм; 

 творчий підхід; 

 наданнѐ пріоритету гумористичним елементам; 

 малянок преваляю над текстовоя інформаціюя; 

 наданнѐ переваги ефективності подачі будь-ѐкого контенту. 

Засновники нового сяжетно-аргументаційного підходу Альберто Каіро, 

Донна М. Вонг, Джон Грімвейд та їх послідовники Роберт Косара, Майкл Зонд 

та ін. намагалисѐ поюднати найвизначніші здобутки Тафті та Н. Холмса в так 

званий симбіоз ідей і кожен по-своюму додавав інноваційних елементів 

сьогодення. Створяячи сучасну, гнучку теорія, А. Каіро, викладач 

інформативної графіки в Майамському університеті, працяю над 

удосконаленнѐм інфографічних методів длѐ студентів різних спеціальностей. 

Альберто Каіро виступаю проти занадто привабливих мультиѐскравих 

«trumpery models» «моделей-сміттѐ», ѐкі не відрізнѐятьсѐ глибиноя змісту і 

несуть мінімальну кількість інформації. А. Каіро наполѐгаю на тому, щоб будь-

ѐкий, навіть гумористичний контент був цілеспрѐмований і глибоким, мав 

інноваційну природу й забезпечував студента новими знаннѐми. 

У праці «Функціональне мистецтво» Альберто «зануряютьсѐ вглиб 

інфографічної науки і детально роз’ѐсняю, ѐк створити ефективну 

інформативну графіку, що функціонуватиме ѐк практичний інструмент длѐ 

допомоги й покращеннѐ сприйнѐттѐ. Він навчаю, ѐк об’юднувати базові 

принципи дизайну у візуалізації, створити прості інтерфейси длѐ 

інтерактивної графіки, ѐк використовувати колір, шрифт, декор та інші 

графічні інструменти, щоб зробити інформаційну графіку ефективнішоя, а 

не просто такоя, що гарно та ѐкісно виглѐдаю (Чуричканич, 2020, с. 135). 

Книга складаютьсѐ з двох частин, перша з ѐких присвѐчена базовим 

стратегічним підходам до інфографіки в педагогіці: звести до мінімуму 

користуваннѐ круговими діаграмами ѐк такими, що обтѐжуять сприйнѐттѐ 

інформації студентами; повністя виклячити використаннѐ чорнил, що не 

несуть інформаційного навантаженнѐ. Наступна частина праці А. Каіро 

розповідаю про когнітивний зв’ѐзок між зоровим сприйнѐттѐм і роботоя 

головного мозку, розкриваю основні понѐттѐ кольористики, аналізую праці 

найвідоміших учених-інфографів та найкращі інфографічні конструкції. 

Абсолятна відповідність правді, фактичність інформації без 

перебільшень, реалістичність даних – необхідні умови длѐ будь-ѐкої 
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інфографічної конструкції, – вважаю В. Каіро. Принцип візуального 

контрасту, з точки зору автора, ю також одним із найважливіших і 

найкорисніших у дизайні. «Контраст – це візуальна різницѐ, ѐка привабляю 

поглѐд і показую, ѐк лядина сприймаю графічну складову» (Каіро, 2015). 

Велике й мале, товсте й тонке, опукле і плоске, глѐнцеве й матове, довге і 

коротке: контрастні елементи, необхідні длѐ створеннѐ ѐкісної інфографіки. 

У той час, коли студент опановую матеріал, відбуваютьсѐ процес пошуку 

спільного та відмінного в тому чи іншому об’юкті. Яскрава контрастність 

спрощую сприйманнѐ інформації. Якщо ж контури об’юктів виражені нечітко, 

зливаятьсѐ з фоновим кольором, процес сприйнѐттѐ ускладняютьсѐ. 

Контрастність елементів когнітивної графіки повинна конструяватисѐ 

за допомогоя різниці в кольорах та їх відтінках, глибини відображеннѐ 

об’юктів, багатства форм, різноманітності розмірів тощо. Особливу роль 

відіграю масштаб. Чим більше значущість об’юкту, тим крупніший його 

масштаб, тим ѐскравіші кольори й відтінки зображеннѐ. 

А. Каіро наполѐгаю на виконанні кожним інфографом основних 

правил візуалізації: 

1. Необхідно скласти сценарій графічної історії з урахуваннѐм 

обов’ѐзкових закономірностей візуалізації. 

2. Візуалізована історіѐ повинна мати певні риси інтерфейсу длѐ 

синтезу матеріалу й переробки інформації студентом. 

3. Неодмінноя умовоя ѐкісної графічної конструкції ю чітке 

розуміннѐ цілей і бажань певної категорії читачів, ѐка ю найбільш 

імовірноя длѐ роботи з даним видом графіки. 

4. Іюрархічність графічних історій ю правилом, ѐкого треба 

дотримуватисѐ суворо й безкомпромісно. 

5. Тип візуального кодуваннѐ детерміновано цілѐми графічного 

дизайну в тому чи іншому конкретному випадку. Конкретизаціѐ 

комплексних складних чисел маю на увазі точні типи кодуваннѐ. Матеріали 

загального характеру не потребуять високого ступеня математизації, тому 

тут достатньо користуватисѐ простими типами кодуваннѐ длѐ сприйманнѐ 

загальної інформації. 

6. Автор наполѐгаю на впровадженні так званого «листкового пирога» 

інформації, складеного з різних шарів даних у випадку  особливої 

складності матеріалу. 

7. Віддача від студента у виглѐді високих результатів і повного 

розуміннѐ інформації – найвища оцінка будь-ѐкої інфографічної конструкції. 
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8. «Скелет» візуалізованої історії завжди повинен складатисѐ з 

а) передоглѐду всіюї інформації длѐ першого знайомства з матеріалом; 

б) заглибленнѐ й деталізаціѐ даних; в) використаннѐ екстра матеріалу, ѐкий 

додаю і розширяю інформація, візуалізовану в історії. 

9. Інфографіка повинна запам’ѐтатисѐ легко, швидко й надовго, 

навіть за умови складності даних. 

10. Додаткові дані, ѐкі не пов’ѐзані з графічноя історіюя 

безпосередньо, але зроблѐть її цікавішоя, заінтригуять студента, 

зачеплѐть історичний аспект розвитку будь-ѐкого понѐттѐ, що 

розглѐдаютьсѐ в графічній конструкції, ю не менш важливими й 

невід’юмними елементами інфодизайну. 

Джон Грімвейд, викладач університету Огайо, присвѐтив багато років 

життѐ дослідження й удосконалення інфографічних інструментів і 

правомірно вважаютьсѐ одним із найѐскравіших послідовників сяжетно-

аргументаційної теорії. 

Д. Грімвейд схилѐютьсѐ до інклязивностні інфографіки, спрощеннѐ 

форм, доступності контенту, присутності здорового гумору длѐ зацікавленнѐ 

студентів. Джон сам ю автором сотен візуалізованих конструкцій – дуже 

креативних і навіть неочікуваних длѐ науки. Але це не лѐкаю автора, тому що 

його популѐрність робіт дивую. Так, діаграма «носовичок Лондонського 

метро» «за дизайном нагадую справжній носовичок, на клітинках ѐкого ѐк 

візерунок нанесло графічний план підземних доріг і зупинок лондонського 

метро» (Чуричканич, 2020, с. 139). Д. Грімвейд упевнений, що студенти 

запам’ѐтаять матеріал, поданий таким креативним чином, краще, ніж будь-

ѐку складову багатошарову схему, а отже і результативність буде вищоя. 

Джон Грімвейд додаю свої, на його думку, першочергові за 

важливістя постулати інфодизайну: 

1. Чим постійнішоя і зрозумілішоя ю візуалізаціѐ, тим віщим буде 

результат студента. 

2. Будь-ѐка інфографічна конструкціѐ повинна бути спрѐмована на 

читача і його результат, тобто розуміннѐ матеріалу, опануваннѐ інформаціюя, 

володіннѐ термінологіюя, здатність застосовувати матеріал на практиці. 

3. Гумор – прекрасний інструмент у руках умілого інфографа, але з 

ним треба працявати обережно, щоб не зробити комікс із інфодизайну. 

4. Кольористика – наука, створена длѐ покращеннѐ інфографіки. 

Автор даю «зелене світло» кольорам ѐк елементам, здатним привернути 

увагу студента, додати позитивного настроя, заохотити до вивченнѐ 

матеріалу. 
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5. Джон згоден із А. Каіро, що візуалізаціѐ матеріалу – це 

інфографічна історіѐ, ѐка маю початок, кульмінація і логічне завершеннѐ. 

6. Унікальність, творчий підхід роблѐть інфографічну конструкція 

автентичноя та привабливоя. 

7. Упевненість щодо кожного числового значеннѐ ю необхідністя длѐ 

ѐкісного дизайну. 

Ученицѐ Едварда Тафті Донна М. Вонг також ю представником 

сяжетно-аргументаційного підходу в інфографіці. Вона вважаю за 

необхідне працявати за певноя схемоя поетапно: 

1) попередню дослідженнѐ матеріалу теми, скрупульозне опануваннѐ 

різними літературними джерелами; 

2) виокремленнѐ основної думки, переосмисленнѐ інформації, 

націляваннѐ на те, щоб зробити складне простішим; 

3) визначеннѐ з типом візуалізації, ѐкий найкраще підходить у 

даному випадку, додаваннѐ типографічних елементів, декорованого 

контенту длѐ ѐскравості обраної конструкції; 

4) перевірка даних за допомогоя інших учених-інфографів, так 

званий «сторонній поглѐд» на питаннѐ. Донна М. Вонг присвѐтила багато 

своїх праць колористиці. Очевидність, ѐскравість, контрастність кольорів ю 

виклячно важливими з точки зору вченої. Кольори, протилежні за тоном 

та правильне їх вживаннѐ допомагаю донести й розрізнити інформація. 

Авторка наполѐгаю на виклячно «чорних текстах» і виклячно «світлих 

тонах». Є такі випадки, коли необхідно візуалізувати на темному тлі, тоді 

текстова інформаціѐ наноситьсѐ білим. Інші кольори текстів не вітаятьсѐ, 

такі різнокольорові тексти сприймаятьсѐ читачами не так швидко і ѐкісно; 

5) текстова інформаціѐ повинна розташовуватисѐ прѐмо на полі 

діаграм; 

6) длѐ того, щоб перевірити читабельність та ѐкісність інфографічної 

конструкції, Донна радить провести контроль контрастності; 

7) не використовувати жирний шрифт у назвах, не вживати 

напівжирного курсиву длѐ підписів на діаграмах – обов’ѐзкова умова 

ѐкісності інфографіки; 

8) авторка виступаю проти зображеннѐ текстів під кутом, це робить 

конструкція незрозумілоя і громіздкоя. 

9) не потрібно конструявати дуже складні діаграми чи майндмепи, 

нагромаджувати великі текстові куски; краще робити сноски, 

використовувати курсив длѐ виділеннѐ найважливішої інформації. 
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Наступний видатний інфографічний дизайнер і представник 

сяжетно-аргументаційної теорії – це Роберто Косара. Учений працяю в 

університеті Північної Кароліни, де викладаю візуальну аналітику. Багато 

років Р. Косара вивчаю методи структуруваннѐ інфографічних 

послідовностей та їх іюрархічність. 

Роберто виступаю проти надзвичайно великого декоруваннѐ схем чи 

діаграм, тому що декор та зміна деталей із метоя прикрашаннѐ 

інфографічних конструкцій спотворяю точність даних. Але помірне 

використаннѐ прикрашаячих елементів маю свої позитивні наслідки: вони 

привертаять увагу читача, ѐкий витрачаю більше часу на опануваннѐ 

матеріалу і запам’ѐтовую її краще. 

Певну важливість маять горизонтальні позначки на діаграмах та 

контрастність фону з інфографічноя конструкціюя. 

Роберто Косара присвѐтив багато часу дослідженнѐм поетапної 

анімації в інфодизайні, ѐка, з його точки зору, перетворяю графіку на 

цікавий фільм і розглѐдаю питаннѐ зсередини; спостерігаю за процесом 

зародженнѐ й поступового розвитку феномену, що вивчаютьсѐ. 

Цікавоя темоя, ѐку розгортаю вчений, ю використаннѐ візуальних 

метафор. Метафори візуалізації складаятьсѐ з понѐть про певні зв’ѐзки між 

предметами і здатні розфарбувати сірість будь-ѐкої інфографічної конструкції. 

Р. Косара – один із перших науковців, ѐкі наполѐгаять на 

систематизації досліджень у сфері інфодизайну, а також на користуванні 

певним набором інструментів графіки, спільними длѐ всіх дизайнерів, щоб 

зробити дослідженнѐ не тільки систематичним а й універсально зрозумілим. 

Автор наполѐгаю на конструяванні моделей інфографіки, ѐкі 

дозволѐть зробити важливі висновки, узагальнити й систематизувати 

науково-графічний інструментарій. 

Р. Косара намагаютьсѐ розробити найбільш прогресивні і зручні 

техніки візуальної презентації. 

Дуже важливим моментом ю наѐвність цікавих і незвичних длѐ 

студента подробиць, так званих «зупинок» на «дорозі», де читач зупинѐю 

своя увагу, чіплѐютьсѐ за них і це значно допомагаю йому запам’ѐтати 

матеріал і виділити його серед іншої інформації. Якщо ваша презентаціѐ 

занадто проста і не маю таких «зупинок», то вона легко сприйматиметьсѐ, 

але й швидко забудетьсѐ. Р. Косара в своїх працѐх оріюнтуютьсѐ на систему 

ISOTYPE, створену Отто Нейратом. Особливу увагу автор приділѐю 

одиничним діаграмам із верхнім розташуваннѐм об’юктів, ѐкі 

відображаять кількісні характеристики. Такі когнітивні конструкції 
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працяять ѐк гістограми, ѐкі можливо покращити за допомогоя 

семантичної кольористики (зелений колір длѐ даних про ліси, блакитний – 

длѐ характеристики водних ресурсів тощо). 

Не остання роль відіграю образність візуалізованих елементів, 

оскільки пригадуваннѐ студентами знакових символів веде до поѐви 

асоціацій і нових зв’ѐзків із матеріалом, що засвояютьсѐ. Але Р. Косара 

зауважую, що перенасиченість образних піктограм може стати причиноя 

перевантаженнѐ ментальних процесів і блокуваннѐ когнітивної діѐльності 

та розсіяваннѐ уваги. Тому треба бути дуже обережним під час підбору 

візуалізованих елементів. 

Роберто Косара виділѐю багато прийомів когнітивної візуалізації, ѐкі 

вважаю найбільш вдалими прикладами длѐ наслідуваннѐ: стрімграфи, 

діаграма Вороного, діаграма Санкеѐ, темо-ріки тощо. 

Стрімграф – комплексна схема асиметричних елементів, незвична на 

виглѐд і тому привабливіша, така, що запам’ѐтовуютьсѐ швидше й на 

довгий час. 

Карта Вороного, ѐка носить ім’ѐ українського видатного науковцѐ – 

математика Георгіѐ Вороного – ю специфічним інструментом розподілу 

«метричного простору», що відзначаютьсѐ відстанѐми до заданої 

дискретної множини ізольованих точок цього простору… У найпростішому 

випадку ми маюмо множину точок площини S, ѐкі називаятьсѐ вершинами 

діаграми. Кожній вершині S належить комірка Вороного, «утворена з усіх 

точок, ближчих до S ніж до будь-ѐкої іншої вершини. Межі на діаграмі 

Вороного – точки – рівновіддалені від трьох найближчих вершин і більше» 

(Чуричканич, 2020, с. 152). Р. Косара вважаю карту Георгіѐ Вороного 

найбільш зручноя длѐ запам’ѐтовуваннѐ, але лише за умови сильного 

діапазону між низькими і високими числовими значеннѐми, оскільки 

занадто вузькі шари схеми будуть непридатними длѐ опануваннѐ. 

Діаграма Санкеѐ, з точки зору Роберто Косари, привертаю увагу 

студента ѐк така, що відходить від класичних стандартів зображеннѐ 

діаграм. Товщина кожного рѐдка діаграми прѐмо пропорційна параметрам 

потоків. Якщо параметри великі, то і рѐдки довші й ширші. Такі діаграми 

знайшли застосовуваннѐ в бізнесі, технічній сфері, банковській справі. 

Історична кількість праць ученого досліджую «фабулу» в 

інфографічній науці. Сторітеллінг, історіѐ, розказана інфографом длѐ 

зацікавленнѐ читача, – креативна спроба донести інформація. 

Р. Косара зауважую, що сторітеллінг може мати два сценаріѐ розвитку 

подій: перший, коли автор дотримуютьсѐ суворої послідовності подій: 
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початок – основна частина – висновок; другий – інфограф дотримуютьсѐ 

системи флеш беків, так званих «кроків назад», міні-спогадів, за 

допомогоя ѐких вибудовуютьсѐ історіѐ в зворотному порѐдку. 

Учений розподілѐю сторітеллінгові презентації на декілька типів: 

1. Сторітеллінг длѐ аудиторії з великоя кількістя учасників. Така 

історіѐ виклячаю прѐму взаюмодія ведучого з читачами і презентуютьсѐ з 

метоя представленнѐ клячової думки, заснованої на загальних фактах. 

2. Сторітеллінг «вживу». Назва говорить сама за себе і маю на увазі 

наѐвність презентатора перед студентами і можливість відповідати на 

питаннѐ й дискутувати. Гнучкість таких сторітеллінгів ю набагато вищоя, 

тому що надаю шанс змінявати, варіявати презентаціюя, взаюмодіѐти зі 

студентами і вносити щось нове навіть під час розповіді. 

3. Індивідуальний сторітеллінг або сторітеллінг длѐ аудиторій із 

мінімальноя кількістя учасників ю одніюя з найскладніших, але й 

найпродуктивніших форм презентації. У таких випадках Р. Косара 

рекомендую вести запис питань, що задавалисѐ, щоб розібрати їх післѐ 

презентації і поглибити зміст своюї роботи розкриттѐм тих запитань. 

Візуалізований сторітеллінг зобов’ѐзую автора правильно вибрати 

інструменти дизайну. Роберто Косара виділѐю серед багатьох Gapminder-

інструмент длѐ використаннѐ бульбашкових схем, здатних захоплявати 

читача і деталізувати до вісі, що розташовуютьсѐ вертикально. 

Другий інструмент дизайну, що заслуговую на увагу, – це інструмент, 

що ю «промоутером» розповіді автора. Слайдшоу вважаютьсѐ особливо 

корисним методом длѐ відображеннѐ різних точок зору й узагальненнѐ та 

систематизації матеріалу післѐ аналізу представлених думок. 

Таким чином, Роберто Косара виокремляю певні характерні риси 

візуалізації: 

1) забезпеченнѐ темпоральності будь-ѐкої схеми чи презентації 

завдѐки стимулявання пам’ѐті читача; 

2) створеннѐ більш ефективного контента, здатного приваблявати і 

відтак зацікавити студента. 

3) інтерактивність, ѐкщо візуалізаціѐ мультимедійна; 

4) здатність вписатисѐ в елементи презентації, стати її «скелетом»; 

5) показ клячових взаюмозв’ѐзків великої кількості даних; 

6) стимумованнѐ дискусії та глибокого аналізу теми. 

7) «упаковуваннѐ» складного й об’юмного контенту, що полегшую 

сприйнѐттѐ важкого матеріалу та його засвоюннѐ. 
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Яскравим представником сяжетно-аргументаційної теорії ю Уіл Фенгай. 

У пошуках уваги студентів У. Фенгай стежить за інноваційними змінами в 

інфографіці і намагаютьсѐ віднайти нові шлѐхи рішеннѐ старих проблем. 

Викладач надаю рекомендації щодо використаннѐ візуалізації під час 

поѐсненнѐ нового матеріалу. 

1. Перш ніж конструявати інфоструктуру, зрозумійте мету аудиторії, 

вік і те, ѐкі результати очікуятьсѐ. 

2. Проведіть ретельний аналіз теми, ѐку візуалізуюте, користуйтесѐ 

перевіреними джерелами інформації, що заслуговуять на довіру. 

3. Візуалізована схема ѐвлѐю собоя «дерево», де стовбур та основні 

гілки – головна думка матеріалу, а додаткова інформаціѐ – маленькі 

гілочки, ѐкі доповняять основу теми і розкриваять взаюмозв’ѐзки. 

4. У кінці історії необхідно стисло переказувати попередній зміст і 

обов’ѐзково вказати додаткові джерела, ѐкими оперували длѐ створеннѐ 

свого сторітеллінгу. 

5. Початок історії – запорука успіху чи провалу всіюї інфографіки в 

цілому, тому він повинен бути ѐскравим, цікавим, захопляячим. 

6. Перед аналізом графічної конструкції разом із аудиторіюя, виділіть 

певну кількість часу длѐ самостійного опрацяваннѐ інформації кожним 

студентом. 

7. Обговоряваннѐ проблеми необхідне на наступному етапі. 

Вчителька San Pedro High School Соледат Біссо рекомендую 

користуватисѐ візуалізаціюя ѐк засобом длѐ порівнѐннѐ характерних рис 

того чи іншого феномену. 

На своїх уроках викладачка пропоную порівнѐльну характеристику 

історичного розвитку двох країн США й Великої Британії. Соледат Біссо 

впевнена, що історичні факти, записані списком, не зможуть зацікавити 

успіхів так, ѐк правильно візуалізована схема. Основні відмінності С. Біссо 

радить виділѐти жирним шрифтом чи червоним та синім кольорами. Фон 

потрібно зробити світлим, неѐскравим. 

Викладачі вищої школи Abilene High School С. Матрікс і Дж. Годсон 

бачать інфографіку ѐк мультимодальний інструмент, що допомагаю 

сформувати навички роботи з інформаційними технологіѐми, дуже 

важливі длѐ кожного студента в сучасних умовах. Студенти вищих шкіл, ѐкі 

володіять такими навичками, зуміять не тільки взѐти участь в обговоренні 

питаннѐ, що вивчаютьсѐ, але й стати активними «творцѐми», ѐкі 

перетворяять, удосконаляять інфографічну конструкція, доповняять 

власними думками. 
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Вкладач Академії наукового лідерства Діана Лауфенбер зауважую, що 

перш ніж розповсяджувати метод візуалізованого конструяваннѐ, слід 

збільшувати кількість комп’ятерних одиниць у кожній вищій школі чи 

університеті, забезпечити технічними засобами кожного студента та 

викладача. Якщо школа застосовую достатня кількість технічного обладнаннѐ, 

то інфографіка здатна «творити диво»: учні стаять візуально грамотними, 

величезні обсѐги інформації згортаятьсѐ у візуальні схеми, відбуваютьсѐ 

економіѐ часу, підвищуютьсѐ зацікавленість студента в освітньому процесі. 

Діана Лауфенберг вважаю, що першочерговоя метоя кожного 

вчителѐ ю навчаннѐ учнів самостійно розроблѐти інфографічні конструкції, а 

не тільки бути пасивними споживачами інформації. Перш ніж довірити 

студентам самостійну роботу, Д. Лауфенберг пропоную спільну роботу зі 

створеннѐ інфосхеми в режимі вчитель-викладач, за наступним планом: 

1. Ознайомити учнѐ з тематикоя майбутньої візуалізації. 

2. Підготувати студентів щодо історичного підґрунтѐ з теми. 

3. Розподілити учнів на певні групи длѐ вивченнѐ конкретної частини 

теми, ѐку потім винести на загальне обговореннѐ. 

4. Надати учнѐм достатня кількість часу длѐ опрацяваннѐ матеріалу 

й роботи з візуалізація. 

5. Стимулявати студентів робити наукові розвідки щодо супутніх темі 

питань длѐ глибокого розуміннѐ проблеми. 

6. Студенти виготовлѐять свої інфографічні конструкції по групах; всі 

роботи виносѐтьсѐ на розсуд класу та в процесі дискусії обираятьсѐ 

найкращі екземплѐри. 

7. Обов’ѐзковим ю написаннѐ висновків щодо позитивних і негативних 

сторін складеної конструкції кожноя групоя післѐ обговореннѐ. 

8. Обговорити перспективи подальших наукових розвідок щодо теми 

дослідженнѐ та вдосконаленнѐ інфографічних конструкцій, що вже існуять. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Підсумовуячи сказане вище, слід зазначити, що імплементаціѐ сяжетно-

аргументаційної теорії в процес навчаннѐ іноземним мовам та іншим 

предметам ю необхідноя умовоя сьогоденнѐ длѐ покращеннѐ засвоюннѐ 

матеріалу. 

Теоріѐ сяжетної аргументації, длѐ ѐкої характерним ю вдале 

поюднаннѐ гумористичної складової і високої точності числової інформації, 

підійде длѐ будь-ѐких складних операцій длѐ поѐсненнѐ і згортаннѐ 

великої кількості даних, що в кінцевому рахунку сприѐтиме економії часу, 

покращення розуміннѐ теми, зацікавлення студентів у матеріалі. 
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Сучасний студент маю не тільки пасивно споживати графічну 

інформація, але й оволодіти необхідними навичками длѐ створеннѐ 

власної інфографіки. 

Уміннѐ студентів та викладачів щодо складаннѐ візуалізованих схем 

зменшить вербально-інформаційне перевантаженнѐ й забезпечить 

можливість перейти на новий рівень креативності та гнучкості мисленнѐ, 

глибшого розуміннѐ конкретної теми і науки взагалі. 
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РЕЗЮМЕ 
Чуричканич Ирина. Сяжетно-аргументационнаѐ теориѐ: опыт имплементации в 

методику преподаваниѐ общественно-гуманитарных дисциплин. 
В статье раскрыта сущность теории сяжетной аргументации и ее 

имплементации в учебных заведениѐх на примере прогрессивного опыта 
преподавателей Великобритании и США. Рассмотрены важнейшие аспекты 
технологии визуализации и основные правила созданиѐ инфографических 
конструкций. Проведен анализ методов структурированиѐ инфо-
последовательностей и их иерархичности. Показаны базовые инструменты 
визуализации и обоснована их практическаѐ значимость. Определенное внимание 
уделѐетсѐ концептуальным основам теории визуальной аргументации и теории 
сяжетно-аргументационной теории. 

Ключевые слова: когнитивнаѐ графика, визуализациѐ, инфографика, 
сяжетно-аргументационнаѐ теориѐ, визуальнаѐ аргументациѐ, сяжетнаѐ 
инфографика. 

SUMMARY 
Churychkanych Iryna. Plot-argumentation theory: experience of implementation in 

methods of teaching social sciences and humanities. 
The article is devoted to the most substantial and progressive of the plot-

argumentation theory and its implementation in high schools. The paper presents important 
data demonstrating the most significant achievements of the prominent American and 
English high school teachers who successfully combined polar theories (Edward Tufty’s theory 
of visual argumentation and Nigel Holmes’s theory of plot infographics). They found a good 
compromise which resulted in interesting and useful discoveries in the field of cognitive 
visualization theory. The work includes strategies for structuring visual sequences and basic 
infographic rules for creating high quality visual design. Special attention is paid to the role of 
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decorated elements in visualization, step-by-step animation, as well as visual metaphor and 
visualization technique focused on presentation. Robert Kosara’s works on storytelling in 
infographics and details of its practical application are examined. The topic of visual contrast 
is considered from the point of view of the outstanding scientist of infographics A. Cairo, his 
most significant remarks regarding colorism in information design. Certain aspects of John 
Grimwade’s inclusive infographics and its basic rules are discussed in the article. The laws of 
text design of visual information are investigated. The key methods of Donna M. Wong are 
taken into consideration in the article. The most successful forms of modern information 
design and their application in English lessons at higher schools of Ukraine, Great Britain and 
the USA are characterized. The use of decorated designs without data destruction, to 
increase the graphic elegance, is encouraged. Special rules for using different forms and 
types of fonts for contrast and expressiveness of information are discussed in the article. 

Key words: cognitive graphics, visualization, infographics, plot-argumentation theory, 
visual argumentation, plot infographics. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО ЩОДО ФОРМУВАННЯ 

ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПОЛЬЩІ 
 

У статті розглѐнуто організаційну структуру діѐльності ЗВО щодо 
формуваннѐ вокальної культури фахівців музичного мистецтва в Польщі. Розкрито 
концепції музичного вихованнѐ, спрѐмовані на підвищеннѐ рівнѐ формуваннѐ 
вокальної культури фахівців музичного мистецтва. Проаналізовано структуру 
різних польських музичних закладів освіти. Констатовано, що в музичних закладах 
освіти Польщі відбулисѐ суттюві зміни щодо формуваннѐ вокальної культури 
музикантів: підвищеннѐ інтелектуального та художнього потенціалу шлѐхом 
підготовки кваліфікованих затребуваних кадрів, тобто з урахуваннѐм потреб ринку; 
проведеннѐ сучасних досліджень. Доведено, що всі зміни зумовлені ювропейськими 
тенденціѐми розвитку музичної освіти, що відбуваятьсѐ відповідно до теоретичних 
положень, педагогічних і психологічних концепцій відомих польських учених, що 
закріплено в яридичних документах. 

Ключові слова: вокальна культура, фахівці музичного мистецтва, Польща, 
музика, освіта. 

 

Постановка проблеми. З метоя розвитку теоретико-методичних 

аспектів у формуванні вокальної культури фахівців музичного мистецтва в 

Польщі асимілявали елементи Західноювропейських концепцій музично-

педагогічної підготовки. Зокрема, впроваджували в освітній процес 

підготовки таких фахівців: систему Жак-Далькроза, англійську методику 

розвитку ладового слуху та ін. (Кривохижа, 2018). 

Польськими вченими на основі проведених теоретичних досліджень 

у кінці ХХ ст. Розроблено низку концепцій. Вокально-педагогічні концепції 
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відображаять ѐкість формуваннѐ вокальної культури майбутніх фахівців 

музичного мистецтва.  

Аналіз актуальних джерел. Дослідження питань даної проблеми 

присвѐчені праці відомих польських музикантів-педагогів (С. Висотскі 

(S. Wysotski), Т. Йотейко (T. Joteyko), Ю. Рейс (Y. Reis) та ін.).  

Метою статті ю розглѐд організаційної структури діѐльності ЗВО щодо 

формуваннѐ вокальної культури фахівців музичного мистецтва в Польщі. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети нами було 

використано комплекс взаюмопов’ѐзаних методів дослідженнѐ, ѐк-от: 

аналіз наукової літератури з проблеми дослідженнѐ, синтез узагальненнѐ, 

порівнѐннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Розглѐнемо концепції музичного 

вихованнѐ спрѐмовані на підвищеннѐ рівнѐ формуваннѐ вокальної 

культури фахівців музичного мистецтва (Табл. 1). 

Таблицѐ 1 

Концепції музичного виховання у ЗВО Польщі 
Назва концепції, теорії Короткий зміст 

Концепціѐ музичного 
вихованнѐ 

Визначено завданнѐ загального музичного вихованнѐ: 
ознайомленнѐ з багатством народної музики, вивченнѐ 
народної творчості та музичної творчості великих 
композиторів Польщі 

Сучасна польська концепціѐ 
музичного вихованнѐ 

Визначено мету навчаннѐ музиці: розвиток співу учнів, 
спів маю стати їхньоя життювоя потребоя. Пропонуютьсѐ 
методика навчаннѐ співу з урахуваннѐм фізіології та 
формуваннѐ дитѐчого голосу 

Концепціѐ загальної 
музичної освіти 

Значна увага приділѐютьсѐ творчому розвитку дитини на 
уроках музики, визначено спів ѐк провідний вид 
діѐльності на уроках музики 

Сучасна концепціѐ 
підготовки майбутніх 
учителів музики 

У концепції розроблено теоретичні положеннѐ з 
педевтологічних питань у галузі музичної педагогіки, в 
галузі підготовки вчителѐ музики (подвійне навчаннѐ) 

Національна концепціѐ 
музично-художньої освіти 

Концепціѐ сприѐю формування національного досвіду 
підготовки вчителів, удосконаленнѐ форм і методів 
роботи на уроках музики, відповідаю міжнародним 
тенденціѐм у сфері музичної освіти 

Концепціѐ формуваннѐ 
музичного слуху 

Концепціѐ розроблена на основі методики Е. Далькроза 

Концепціѐ розвитку 
музичного слуху 
Щепановської 

Концепціѐ базована на системі Е. Далькроза. 
Обґрунтовано використаннѐ німецького терміна  
(Формуваннѐ слуху), ѐкий переклала автор концепції ѐк  
(культивуваннѐ слуху) замість «сольфеджіо» 

Концепціѐ «музикуваннѐ» Пропагувавсѐ вихід за межі співу з метоя розвитку 
загальної музичності 
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Концепціѐ «сольфеджіо»  
Е. Далькроза 

У концепції визначені правила співу, що пов’ѐзані з нотним 
записом, комплексом слухових і ритмічних вправ, 
читаннѐм нотного тексту з методикоя розвитку слуху 

Концепціѐ музичних аудицій 
Б. Рутковського 

Концепціѐ відігравала значну роль у підготовці й 
підвищеннѐ кваліфікації вчителів музики. 
Організовувалисѐ прослуховуваннѐ (аудіяваннѐ) 
грамофонних записів текстів музичних шедеврів длѐ 
сприйнѐттѐ їх на слух у процесі навчаннѐ на аудиції – 
концертах. Автор концепції видавав методичні публікації 
з «проблем музикуваннѐ суспільства» 

Нова концепціѐ змісту освіти Розроблена концепціѐ пропонувала переглѐнути у 
процесі реформуваннѐ обсѐг змісту музичної освіти та 
роль окремих предметів у навчанні й вихованні 

Концепціѐ неперервного 
навчаннѐ  

В. Оконь трактую освіту дорослих ѐк частину 
«безупинного навчаннѐ», ѐке починаютьсѐ з дитѐчих 
років і триваю все життѐ лядини. Її форми: основна 
школа, ліцеї, університети, курси, радіо- й телепередачі, 
бібліотеки, будинки культури. В результаті формуютьсѐ 
потреба навчатись упродовж життѐ 

Державна концепціѐ 
педагогічної освіти 

Заклади вищої освіти отримали автономія розробки 
навчальних планів і програм. Навчаннѐ починалосѐ за 
двома спеціальностѐми (музичне вихованнѐ й початкове 
навчаннѐ), введено трирічне докторське навчаннѐ, а 
також курси підвищеннѐ кваліфікації 

Концепціѐ порівнѐннѐ 
музичної освіти з естетичноя  

Концепціѐ стосуютьсѐ розуміннѐ музики ѐк форми, ідеї чи 
символу. Період захопленнѐ вчителів цим напрѐмом у 
музичній освіті припадаю на кінець 1960-х років. Саме 
цій концепції, присвѐчено багато досліджень у сучасній 
педагогіці 

 

Зазначені концепції музичного вихованнѐ спрѐмовані на підвищеннѐ 

рівнѐ формуваннѐ вокальної культури фахівців музичного мистецтва, що 

відбувалосѐ в період реформуваннѐ освіти. Зокрема, розроблена в 90-ті 

роки ХХ ст. Нова концепціѐ змісту освіти пропонувала переглѐнути у 

процесі реформуваннѐ обсѐг змісту музичної освіти та роль окремих 

предметів у музичному навчанні й вихованні (Деркач, 2007); Національна 

концепціѐ музично-художньої освіти (кінець ХХ ст.) М. Пшиходзінської 

відповідала міжнародним тенденціѐм у сфері музичної освіти та сприѐла 

формування національного досвіду підготовки вчителів тощо. 

Як зазначаю дослідницѐ Г. Ніколаї, підготовка фахівців музичного 

мистецтва наприкінці ХХ ст. в Польщі здійснявалась у 27 державних 

закладах освіти: університетах, музичних академіѐх, вищих педагогічних 

школах і вчительських колегіѐх за напрѐмом музичне вихованнѐ.  
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Розглѐнемо організаційну структуру діѐльності університетів: 

Університет Марії Кярі-Складовської (Uniwersytet im. Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie), Зеленогурський університет (Uniwersytet 

Zielonogórski) та музичних академій: музична академіѐ в Кракові (Akademia 

Muzyczna w Krakowie), музична академіѐ імені Фелікса Нововійського в 

Бидгощі (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy).  

Коротко схарактеризуюмо названі університети. Зеленогурський 

університет – заснований у 2001 р. в результаті об’юднаннѐ Зеленогурської 

Політехніки (1965 р.) і Державної вищої педагогічної школи (1971 р.). 

Університет ю членом Асоціації університетів Європи та Євросоязу проюкту 

«Сократ – Еразмус» (Uniwersytet Zielonogórski. 2020). 

Університет Марії Кярі-Складовської – найбільший державний ЗВО на 

правобережжі Вісли, ѐкий від початку існуваннѐ (1944 р.) відіграю провідну 

роль на національному освітньому ринку, його випускники отримуять 

високий рівень знань (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2020). 

У 1997 році в Університеті Марії Кярі-Складовської було створено 

факультет мистецтв, до складу ѐкого входило два підрозділи, до ѐких 

входили кафедри та майстерні: Інститут музики; Інститут образотворчого 

мистецтва (Wydział Artystyczny, 2020). 

Наведено факти, ѐкі свідчать про вдосконаленнѐ підготовки вчителів 

музики, про розвиток їхньої вокальної культури. Зокрема, в Університеті Марії 

Кярі-Складовської в Лябліні (UMCS) на мистецькому відділі функціонував 

напрѐм музичне вихованнѐ, на ѐкому здійсняваласѐ підготовка вчителів 

музики ѐк юдині п’ѐтирічні магістерські студії (денна й заочна форми 

навчаннѐ). Кількість студентів у 1996–1997 н.р. становила 192 особи. 

У Вищий педагогічній школі в Зеленій Гурі підготовка вчителів музики 

здійснявалась на магістерському рівні (денна й заочна форми навчаннѐ). В 

Інституті музичного вихованнѐ навчалось у 2019–2020 навчальному році 

267 студентів (Ніколаї, 2008). Надалі в результаті проведеннѐ реформи 

відбуваятьсѐ значні зміни у структурі вищої музично-педагогічної освіти в 

країні. Ці зміни чітко простежуятьсѐ на прикладі Університету Марії Кярі-

Складовської в Лябліні (UMCS). Якщо в кінці ХХ ст. напрѐм музичне 

вихованнѐ обслуговував заклад (структурний підрозділ відділу, менший, ніж 

кафедра) з постійними працівниками в кількості сім, то на межі ХХІ ст. 

мистецький відділ обслуговую понад 80 дидактичних і науково-дидактичних 

працівників (Gajda, 1997). 

В Інституті музики Зеленогурського університету з початку ХХІ ст. 

працяять професійні музиканти й музикознавці; у штаті інституту – 
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інструменталісти, співаки, диригенти, музикознавці та композитори, а 

також учені й викладачі. Щоднѐ в інституті проводѐтьсѐ численні мистецькі 

заходи, концерти, у ѐких активну участь беруть усі студенти. Інститут 

музики навчаю студентів у чотирьох аспектах вокальної культури: 

виконавчому (спів, гра на музичних інструментах, диригуваннѐ); творчому 

(композиціѐ, аранжуваннѐ); навчаннѐ музиці; популѐризуячому (анімаціѐ 

музичної культури) (Instytut Muzyki, 2020). 

Як видно із зазначеного, на початку ХХІ ст. в інституті музики у 

процесі навчаннѐ студентів значна увага зверталасѐ на формуваннѐ 

вокальної культури фахівців музичного мистецтва. 

Випускники отримуять спеціальності: «Організатор культурного 

життѐ»; «Вокаліст»; «Інструменталіст»; «Диригент»; «Композитор»; 

«Звукорежисер»; «Аніматор»; «Менеджер культури»; «Викладач»; 

«Вчитель музики»; «Соліст» (Instytut Muzyki, 2020). 

Особливістя роботи викладачів інститутів музики досліджуваних 

університетів ю значна їх дослідницька робота. Так, наукова діѐльність 

інституту музики Зеленогурського університету зосереджена на чотирьох 

відділах: теоріѐ музики, музичної педагогіки, навчаннѐ диригуваннѐ та 

відділі інструментального викладаннѐ. Основні напрѐми наукових 

досліджень: «Вступ до хорової та інструментальної музики»; «Сучасна 

музика»;  «Джаз і популѐрна музика»; «Польська народна музика»; 

«Постановка голосу»; «Історіѐ музики та музичного аналізу»; «Музика в 

галузі освіти і терапії»  (Uniwersytet Zielonogórski. 2020). 

В інституті музики Університету Марії Кярі-Склодовської вчені 

досліджуять проблеми: музичного вихованнѐ; стародавньої музичної 

культури; сучасної музичної культури; арт-терапії в навчанні; реюстрації 

музичного фольклору. На нашу думку, зазначені проблеми наукових 

досліджень свідчать, що розвитку проблеми формуваннѐ вокальної культури 

фахівців музичного мистецтва в дослідженнѐх науковців приділѐютьсѐ значна 

увага, особливо в Інституті музики Зеленогурського університету. 

На початку ХХІ ст. пріоритетним напрѐмом вищої педагогічної освіти 

в Польщі ю гуманізаціѐ, ѐка ю основноя умовоя длѐ реалізації творчого 

потенціалу майбутнього фахівцѐ музичного мистецтва. Посилена увага 

спостерігаютьсѐ до засвоюннѐ надбань культурної спадщини ѐк світової, так 

і вітчизнѐної (Popovych, 2014). 

Основоя національного й духовного відродженнѐ Польщі, ѐк і низки 

ювропейських країн, ю система неперервної підготовки вчителів музики, адже 

під впливом ідей неперервної освіти базова професійна підготовка майбутніх 
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фахівців музичного мистецтва поступово зростаю. Як зазначаять О. Олексяк і 

Н. Попович, неперервна освіта спрѐмована на забезпеченнѐ професійного 

розвитку впродовж життѐ на базі родинної, дошкільної, шкільної, 

позашкільної, професійної, вищої та післѐдипломної освіти й самоосвіти 

відповідно до концепції ѐкості неперервної освіти (Олексяк, Попович, 2014). 

У концепції «Неперервного навчаннѐ» В. Оконь трактую освіту 

дорослих ѐк частину «безупинного навчаннѐ», ѐке починаютьсѐ з дитѐчих 

років і триваю все життѐ лядини. В результаті формуютьсѐ потреба 

навчатисѐ впродовж життѐ. Крім того, польські дослідники виокремляять 

індивідуалізація освітнього процесу. Завдѐки здійснення індивідуального 

підходу викладачів до студентів, ѐк в університеті Марії Кярі-Cкладовської, 

так і в Зеленогурському вчасно виѐвлѐютьсѐ, в ѐкому напрѐмі буде 

формуватисѐ майбутній фахівець музичного мистецтва (Ніколаї, 2008). 

На межі нового століттѐ підготовка вчителів музики в інститутах 

музики стаю багато ступеневоя (упроваджуютьсѐ ліценціатське навчаннѐ, 

бакалавр, магістратура й мережа докторських студій). Мінімальна 

тривалість підготовки вчителѐ музики на базі повної середньої освіти 

становить три роки (Ніколаї, 2008). 

У результаті дослідженнѐ з’ѐсовано, що, зокрема, Інститут музики 

університету Марії Кярі-Склодовської пропоную навчаннѐ в галузѐх: 

Художнѐ освіта в галузі музичного мистецтва – термін навчаннѐ 

3 роки. 

 – Перший ступінь, післѐ закінченнѐ ѐкого студент отримую ступінь 

бакалавра та спеціальності, ѐкі дозволѐять фахівцеві працявати: вчителем 

музики в початкових і середніх школах; співати в хорі, у вокальних та 

інструментальних ансамблѐх у школах, шкільних установах, брати участь в 

аматорському музичному русі; в дитѐчих садках (проводити занѐттѐ), в 

музичних закладах, в установах культури, в анімації музичної культури в 

суспільстві, тобто фахівець може отримувати одну з спеціальностей: 

«Учитель музики»; «Вокаліст»; «Аматор музичного руху»; «Аніматор». 

– Другий ступінь художньої освіти в галузі музичного мистецтва – 

термін навчаннѐ 2 роки – даю можливість отримати диплом зі ступенем 

магістра і 1 зі спеціальностей: «Створеннѐ музичних груп»; «Популѐрна 

музика»; «Духовна музика»; «Освіта з елементами музичної терапії». 

В інституті музики університету Марії Кярі-Склодовської в означений 

період вивчаятьсѐ предмети: історіѐ музики, хор, музична література, емісіѐ 

голосу, основи музичного мистецтва, педагогіка, загальна психологіѐ та ін., на 

факультеті мистецтв Зеленогурського університету викладаятьсѐ дисципліни, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

383 

значна частина ѐких сприѐю формуваннѐ вокальної культури фахівців музич-

ного мистецтва: диригуваннѐ; гра на фортепіано; гармоніѐ; історіѐ музики; 

сольфеджіо; музичний аналіз; музична педагогіка; хор; імпровізаціѐ та ін. 

Отже, на факультеті мистецтв, ѐкий було створено в 1997 р. в 

університеті Марії Кярі-Склодовської та в інституті музики Зеленогурського 

університету в зазначений період працяять програми: бакалаврського, 

магістерського рівнѐ та програми третього ступенѐ (аспірантура, 

докторантура); викладачі проводѐть дослідженнѐ з проблем розвитку 

музичної культури; ЗВО надано автономія щодо зміни навчальних планів. 

На сьогодні, тобто станом на 2019–2020 н.р. у Зеленогурському 

університеті існую мистецький відділ, на ѐкому функціоную інститут музики, 

завданнѐм ѐкого ю підготовка фахівців у 4 сферах класичної та популѐрної 

музики: виконавські (вокал, гра на інструментах, диригуваннѐ); творчі 

(композиціѐ, аранжуваннѐ); методологіѐ (керівництво гуртками, навчаннѐ 

музиці); популѐризаціѐ (оживленнѐ музичної культури). 

Польським комітетом з акредитації в галузі освіти інститут музики 

Зеленогурського університету був позитивно оцінений у напрѐмах 

підготовки: «Художнѐ освіта в галузі музичного мистецтва»; «Джаз і 

сценічна музика». 

В інституті музики функціоную дві кафедри: 1) Кафедра диригуваннѐ, 

інструменталістики та вокалістки; 2) Кафедра теорії музики. 

У результаті навчаннѐ за напрѐмом «Художнѐ освіта в галузі музичного 

мистецтва» випускник отримую професійне званнѐ бакалавра мистецтв зі 

спеціалізаціюя викладача. Фахівець музичного мистецтва підготовлений до 

проведеннѐ занѐть у школі в галузі музичної освіти, а також у позашкільних 

закладах; він готовий длѐ роботи з аматорськими вокальними та вокально-

інструментальними колективами, а також працявати аніматором і 

поширявачем музичної культури (Instytut Muzyki, 2020). 

В Університеті Марії Кярі-Cкладоваської в Лябліні існую відділ 

мистецтв, на ѐкому функціоную три кафедри: кафедра хорових студій та 

вокальної освіти; кафедра інструментальної педагогіки та теорії музики; 

кафедра джазової та розважальної музики. 

Студентів готуять на бакалаврському рівні за напрѐмами: «Художнѐ 

освіта у сфері музичного мистецтва»; «Джаз і сценічна музика». 

За напрѐмом «Художнѐ освіта у сфері музичного мистецтва» 

студенти навчаятьсѐ на бакалавраті впродовж 3 років на денній формі 

навчаннѐ, отримуячи академічний профіль і викладацьку спеціальність, 

готуячись до викладаннѐ музики в початковій школі; керівництва хорами, 
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вокальними й інструментальними колективами у школах, позашкільних 

закладах та аматорському музичному русі; проведеннѐ музичного 

вихованнѐ в дитѐчих садках та позашкільних закладах; музична діѐльність у 

закладах культури й анімаціѐ музичної культури в суспільстві (Syllabus. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2020). 

Розглѐнемо структуру музичної академії в Кракові та музичної 

академії імені Фелікса Нововійського в Бидгощі, в ѐких здійсняютьсѐ 

формуваннѐ вокальної культури фахівців музичного мистецтва. 

Музична академіѐ імені Фелікса Нововійського в Бидгощі, маю 

4 відділи: 

 Відділ композиції, теорії музики та звукорежисури: кафедра теорії 

та композиції музики; кафедра звукорежисури; кафедра музичної культури 

та фольклору; електроакустична студіѐ музичного та звукового дизайну;  

 Інструментальний відділ: кафедра фортепіано; кафедра струнних 

інструментів та гітари; кафедра духових інструментів, ударних інструментів 

та акордеону; кафедра клавесину, органу та ранньої музики; кафедра 

фортепіанної камерної музики;  

 Вокально акторський відділ: кафедра вокалісти; кафедра вокальної 

камерної музики; кафедра акторської майстерності; 

 Відділ диригуваннѐ, джазу та музичної освіти: кафедра диригуваннѐ;  

кафедра джазу; кафедра хорових студії та музичної освіти; кафедра церковної 

музики; кафедра голосового мовленнѐ; лабораторіѐ шкільної освіти 

(Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2020). 

Що стосуютьсѐ відділу диригуваннѐ, джазу та музичної освіти, слід 

зазначити, що він був створений 1 жовтнѐ 1975 р. у зв’ѐзку з необхідністя 

підготовки кваліфікованих диригентів, хормейстрів і викладачів музичних 

шкіл, вокалістів, аматорських та викладацьких хорів ѐк у художній, так і в 

загальній освіті, тобто коли постала необхідність у підготовці персоналу 

педагогів і організаторів музичного життѐ. 

Кафедра хорових студій та музичної освіти названого відділу готую 

студентів за такими напрѐмами.  

Напрѐм: «Диригуваннѐ». Спеціальність: «Симфонічне та оперне 

диригуваннѐ».  

Напрѐм: «Джаз і естрадна музика» Спеціальність: «Джазові 

інструментальні дослідженнѐ»; «Джазовий вокал»; «Провідні джазові 

гурти та популѐрна музика».  

Напрѐм: «Художнѐ освіта в галузі музичного мистецтва». 

Спеціальність: «Музична освіта».  
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У Музичній академії імені Фелікса Нововійського в Бидгощі 

здійсняютьсѐ високий рівень вокальної культури фахівців музичного 

мистецтва. Про це свідчить уже той факт, що студенти отримуять найвищі 

не лише індивідуальні, але й групові нагороди ѐк на національних, так і на 

міжнародних інструментальних, вокальних, диригентських і хорових 

конкурсах (Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, 2020). 

Музична академіѐ у Кракові маю три відділи: «Відділ творчості, 

інтерпретації та музичної освіти»; «Інструментальний відділ»; «Вокально-

акторський відділ». 

Відділ творчості, інтерпретації та музичної освіти було створено у 

2004 р. У результаті злиттѐ факультету композиції, диригуваннѐ й теорії 

музики та факультету музичної освіти, хорового диригуваннѐ та церковної 

музики – двох підрозділів АМ у Кракові. 

Відділ маю такі кафедри: кафедра композиції; кафедра 

електроакустичної музики; кафедра диригуваннѐ; кафедра теорії та 

інтерпретації музичного твору; кафедра музичних та освітніх досліджень; 

кафедра хорових студій; кафедра релігійної музики. 

Відділ готую студентів за спеціальностѐми: «Композиціѐ та теоріѐ 

музики»; «Диригуваннѐ»; «Художнѐ освіта в галузі музичного мистецтва»; 

«Науково-дослідницька діѐльність» (Wydział Twórczości, Interpretacji 

i Edukacji Muzycznej, 2020). 

Метоя відділу ю підготовка фахівців: музичного мистецтва з фаху 

музика: диригенти, хормейстери, вокалісти, інструменталісти; та з фаху 

загальної освіти, що спеціалізуятьсѐ на розвитку індивідуальності учнів і 

формуваннѐ художніх установок на зміни в суспільстві й культурі. 

Ще давно у відділі творчості, інтерпретації та музичної освіти 

з’ѐвилисѐ нові спеціальності. Серед них: ритміка, електроакустична 

композиціѐ, кіно і прикладна композиціѐ, театр, диригуваннѐ в галузі 

духових оркестрів. На цьому відділі у 2019–2020 навчальному році 

стартувала конкурсна програма навчаннѐ в напрѐмі «художнѐ освіта в 

галузі музичного мистецтва», ѐка отримала перше місце в рейтингу 28 

польських ЗВО, що беруть участь у конкурсі Оперативної програми 

розвитку освіти знань 2014–2020, ѐка співфінансуютьсѐ Європейським 

соціальним фондом (Ocena programowa. Akademia Muzyczna w Krakowie. 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 2019). 

Відділ Творчості, інтерпретації та музичної освіти постійно 

розвиваютьсѐ, що відповідаю потребам у підготовці висококваліфікованих 
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фахівців-музикантів на бакалаврському, магістерському й докторському 

рівнѐх (Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, 2020). 

Що стосуютьсѐ інструментального відділу музичної академії у 

Кракові, зазначимо, що відділ маю такі кафедри: кафедра фортепіано; 

кафедра ранньої музики; кафедра гітари та арфи; кафедра скрипки та 

альта; кафедра віолончелі та контрабасу; кафедра духових інструментів та 

акордеону; кафедра духових інструментів; кафедра джазу; кафедра 

перкусії та сучасної музики; кафедра камерної музики.  

Відділ інструментальних досліджень пропоную навчаннѐ за 

38 спеціальностѐми за програмоя бакалаврату і 40 – за програмоя 

аспірантури. Магістерські дослідженнѐ проводѐтьсѐ за модульної системоя.  

Метоя інструментального відділу ю поюднаннѐ багатовікових 

традицій і нових досѐгнень у виконавському мистецтві. Важливим 

завданнѐм викладацького (висококваліфікованого) складу ю 

вдосконаленнѐ інструментальних і предметних компетентностей студентів, 

підготовка їх до самостійної роботи за професіюя фахівців музичного 

мистецтва та формуваннѐ мистецьких особистостей відповідно до 

здібностей, індивідуальних потреб кожного майбутнього фахівцѐ, шлѐхом 

активної участі в культурному житті регіону, забезпеченнѐ ними 

можливості представлѐти свої мистецькі та наукові досѐгненнѐ під час 

концертів, фестивалів, тематичних сесій. 

Відділ здійсняю широку міжнародну співпраця з викладачами та 

університетами (Wydział Instrumentalny, 2020). 

Вокально-акторський відділ маю одну кафедру – кафедру 

вокалістики. 

Кафедра вокалістики організовую навчаннѐ й художній розвиток 

студентів вокалістів, готуячи їх до мистецької діѐльності в оперних театрах 

і філармоніѐх у Польщі та за кордоном. Длѐ посиленнѐ формуваннѐ 

вокальної культури майбутніх фахівців музичного мистецтва щороку 

запрошуять на майстер-класи та наукові семінари співаків зі світовим 

ім’ѐм. Робота над вокальними навичками ставитьсѐ на відділі на перше 

місце, але проводѐтьсѐ й занѐттѐ, що даять основи акторської 

майстерності в галузі поезії, прози, сценічного руху. Важливу роль у 

процесі навчаннѐ відіграять вокальні ансамблі (працяять над акапельноя 

та ораторіально-пісенноя музикоя), а також оперні ансамблі (оріюнтовані 

на постановку оперних сяжетів). Студенти беруть участь у концертах і 

транслѐціѐх, організованих академіюя мистецтв, успішно виступаять на 

сценах вітчизнѐних і зарубіжних театрів опери, у філармонійних залах, на 
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сценах драматичних театрів. Їхню досѐгненнѐ підтверджуютьсѐ нагородами, 

ѐкі студенти отримуять на національних і міжнародних вокальних 

конкурсах. Педагоги відділу великий акцент роблѐть на формуванні 

вокальної культури кожного студента окремо, здійсняячи індивідуальний 

підхід і готуячи кожного випускника до самостійної художньої роботи в 

ѐкості соліста (Wydział Wokalno-Aktorski, 2020). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. у музичних ЗВО Польщі відбулисѐ значні 

зміни щодо формуваннѐ вокальної культури фахівців музичного мистецтва: 

підвищеннѐ інтелектуального, художнього потенціалу шлѐхом підготовки 

добре кваліфікованого персоналу, ѐкі користуятьсѐ попитом, тобто з 

урахуваннѐм потреб ринку; проведеннѐ сучасних наукових досліджень. 

Підготовка й розвиток фахівців стаю багатоступеневими (ліценціат, 

магістратура, докторські студії); використовуятьсѐ чисельні підходи 

викладачів до студентів; неперервна освіта спрѐмована на професійний 

розвиток упродовж життѐ. Університетам була надана автономіѐ стосовно 

змін навчальних планів, програм, створеннѐ нових відділів, інститутів, 

кафедр, напрѐмів підготовки тощо. Зміни зумовляятьсѐ 

загальноювропейськими тенденціѐми розвитку музичної освіти, 

відбуваятьсѐ згідно з теоретичними положеннѐми, педагогічних і 

психологічних концепцій відомих польських науковців, що закріпляятьсѐ 

нормативно-правовими документами. 
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РЕЗЮМЕ 
Шелепницкая-Говорун Наталья. Организационнаѐ структура деѐтельности УВО по 

формирования вокальной культуры специалистов музыкального искусства в Польше. 
В статье рассмотрена организационнаѐ структура деѐтельности УВО по 

формирования вокальной культуры специалистов музыкального искусства в 
Польше. Раскрыты концепции музыкального воспитаниѐ, направленные на 
повышение уровнѐ формированиѐ вокальной культуры специалистов музыкального 
искусства. Проанализирована структура различных польских музыкальных учебных 
заведений. Констатировано, что в музыкальных учебных заведениѐх Польши 
произошли существенные изменениѐ по формирования вокальной культуры 
музыкантов: повышение интеллектуального и художественного потенциала путем 
подготовки квалифицированных востребованных кадров, то есть с учетом 
потребностей рынка; проведениѐ современных исследований. Доказано, что все 
изменениѐ обусловлены европейскими тенденциѐми развитиѐ музыкального 
образованиѐ, происходѐщих в соответствии с теоретическими положениѐми, 
педагогических и психологических концепций известных польских ученых, 
закрепленых в яридических документах. 

Ключевые слова: вокальнаѐ культура, специалисты музыкального искусства, 
Польша, музыка, образование. 
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SUMMARY 
Shelepnytska-Govorun Natalia. Organizational structure of higher educational 

establishments activities for the formation of vocal culture of music specialists in Poland. 
The article considers the organizational structure of the higher educational 

establishments in the formation of vocal culture of music professionals in Poland. The 
concepts of music education are aimed at increasing the level of formation of vocal culture of 
music artists. The structure of various Polish music education institutions is analyzed. 

Thus, in the late twentieth – early twentieth century significant changes have taken 
place in the music HEIs of Poland regarding the formation of the vocal culture of music 
artists: increasing the intellectual and artistic potential by training well-qualified staff in 
demand, i.e. taking into account the needs of the market; conducting modern research. 
Training and development of specialists becomes multilevel (bachelor’s, master’s degree, 
doctoral studies); numerical approaches of teachers to students are carried out; lifelong 
learning is aimed at lifelong professional development. Universities were given autonomy to 
change curricula, programs, create new departments, institutes, faculties, areas of training, 
and so on. Changes are due to European trends in the development of music education, occur 
in accordance with the theoretical provisions, pedagogical and psychological concepts of 
famous Polish scientists, which is enshrined in legal documents. 

Key words: vocal culture, specialists in musical art, Poland, music, education. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНОЇ 

МИСТЕЦЬКОЇ (МУЗИЧНОЇ) ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ УКРАЇНИ ТА КИТАЮ 
 

Статтѐ присвѐчена використання та перспективам розвитку 
компетентнісного підходу в процесі здійсненнѐ загальної мистецької (музичної) освіти 
школѐрів України та Китая. Доведено, що в обох країнах накопичено певну кількість 
наукових, науково-методичних робіт і практичного досвіду щодо впровадженнѐ 
компетентнісного підходу у процесі загальної мистецької (музичної) освіти учнів ЗЗСО. 
Запропоновано шлѐхи модернізації чинної системи підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва в Україні (за спеціальностѐми 014 Середнѐ освіта. Музичне 
мистецтво; 025 Музичне мистецтво) та в Китаї (за аналогічними спеціальностѐми). 

Ключові слова: компетентнісний підхід; клячові, міжпредметні (наскрізні) 
мистецькі та предметні (музичні) компетентності; підготовленість майбутніх 
учителів музичного мистецтва до формуваннѐ компетентностей школѐрів.  

 

Постановка проблеми. Концепціѐ Нової української школи (далі – 

НУШ), що схвалена розпорѐдженнѐм Кабінету Міністрів України від 14 

груднѐ 2016 року № 988-р, стала своюрідноя «дорожньоя картоя» в 

напрѐмі реалізації державної політики у сфері реформуваннѐ загальної 

середньої освіти у країні. Основоя Концепції НУШ ю компетентнісний, 

особистісно-оріюнтований підхід до організації та змісту освітнього процесу 

в закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО). Названий підхід у 

реформуванні шкільної освіти здійсняютьсѐ згідно з Рекомендаціѐми 

Європейського Парламенту та Ради Європейського Соязу «Про основні 

компетентності длѐ навчаннѐ протѐгом усього життѐ» (НУШ, 2016).  

Основні ідеї НУШ, у тому числі, гостра потреба впровадженнѐ 

компетентнісного підходу до освітньої діѐльності, знайшли підтвердженнѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

391 

та послідовний розвиток у нових Законах України «Про освіту» (2017), «Про 

повну загальну середня освіту» (2020).  

Освітнѐ система Китая також знаходитьсѐ в постійному розвитку та 

схильна до стійкої та послідовної модернізації. У цьому зв’ѐзку слід 

зазначити такі державні документи: Закон КНР «Про освіту» (1995), а також 

Державна Програма реформи та розвитку освіти на середньостроковий і 

довгостроковий періоди 2010–2020 роки тощо. У даній програмі 

представлено стратегія модернізації китайської освіти у ХХІ столітті. 

Документ чітко даю установку длѐ всіх освітніх ланок посилити формуваннѐ 

в учнів відповідних компетентностей, а також підкресляю необхідність 

оптимізувати структуру знань і збагатити суспільну практику. 

Разом із тим, публікації українських і китайських фахівців та 

педагогічні спостереженнѐ за практичним перебігом загальної мистецької 

(музичної) освіти школѐрів України та Китая показуять, що далеко не всі 

вчителі мистецько-музичних дисциплін та керівники ЗЗСО поділѐять та 

приймаять до виконаннѐ компетентнісний підхід у ѐкості інноваційної 

продуктивної освітньої парадигми.  

Спостереженнѐ за процесом і результатами фахової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва даять підстави вважати, що 

більшість із них не готові до впровадженнѐ компетентнісного підходу й не 

поділѐять його переваг над застарілим «ЗУНовськім» підходом, ѐкий 

зводитьсѐ лише до звичайного формуваннѐ знань, умінь і навичок. Тому мета 

статті полѐгаю в аналізі й узагальненні наукових, науково-методичних дос-

ліджень учених України та Китая і педагогічних спостережень відносно впро-

вадженнѐ компетентнісного підходу у процесі загальної мистецької (музич-

ної) освіти учнів ЗЗСО та підготовки до цього майбутніх бакалаврів і магістрів. 

Методи дослідження. Длѐ реалізації мети даної статті використано 

комплекс теоретичних та емпіричних методів: аналіз і узагальненнѐ українсь-

ких і китайських наукових джерел; метод педагогічного спостереженнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Відомо, що понѐттѐ «компетентність» 

уже багато років застосовуютьсѐ в методиках викладаннѐ різних навчальних 

дисциплін. Так, у процесі оволодіннѐ мовами користуятьсѐ лінгводи-

дактичними компетентностѐми, у викладанні інформатики – комуні-

кативними компетентностѐми тощо. У 80–90 роках ХХ століттѐ дане понѐттѐ 

стало поширяватисѐ також на загальнопедагогічному та методологічному 

рівнѐх. Причина поширеннѐ цього понѐттѐ пов’ѐзана не тільки з «його 

системно-практичними функціѐми», але й з інтеграційно-узагальняячоя 

«метапредметноя ролля в загальній освіті» (Хуторской, 2009). У сучасної 
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науці та педагогічній практиці відома іюрархічна система компетентностей, 

що складаютьсѐ з трьох рівнів, до ѐких належать «клячові, міжпредметні 

(наскрізні) та предметні компетентності» (Ковальова, 2013, с. 65).  

Понѐттѐ «компетентність» (з лат. – competentia) за «Великим тлумач-

ним словником сучасної української мови» ю: 1) «добра обізнаність із чим-

небудь»; 2) «…коло повноважень ѐкої-небудь організації, установи чи особи». 

Понѐттѐ «компетентний» трактуютьсѐ так: «…ѐкий маю достатні знаннѐ в пев-

ній галузі», «ѐкий ю у чомусь добре обізнаний, тѐмущий»; або «ѐкий спи-

раютьсѐ на знаннѐ, кваліфікований» (Вел. тлумачний словник, 2001, с. 445).  

На думку дослідника М. Чошанова, компетентність означаю не лише 

просте володіннѐ інформаціюя, а також системне, неперервне прагненнѐ 

до відновленнѐ знань із метоя користуваннѐ ними у визначених умовах, 

тобто постійне «здобуттѐ оперативних і мобільних знань». Даний автор 

підкресляю, що компетентність пов’ѐзана з гнучкістя та критичністя 

мисленнѐ, здібністя обирати «найбільш оптимальні та ефективні 

рішеннѐ», та «здатністя виклячати помилкові» (Чошанов, 1996). 

Під час аналізу науково-методичних і педагогічних джерел 

виѐвлѐятьсѐ розбіжності у визначенні терміну «компетентність», а також 

уточненнѐ «споріднених понѐть «компетенціѐ» і «компетентність». 

Відзначимо, що «компетенціѐ і компетентність – різні понѐттѐ» (Ковальова, 

2013. с. 64–65). Компетенціѐ – «це суспільна норма, вимога», що 

передбачаю певне коло знань і вмінь, а також «способи діѐльності, певний 

досвід». Компетенціѐ ѐк феномен «не ю характеристикоя особистості». 

Вона може стати нея лише «в процесі засвоюннѐ й рефлексії лядини, 

перетворяячись на компетентність» (Ковальова, 2013, с. 64–65). 

Серед науковців та педагогів що практикуять, багато тих, хто поюдную 

зміст понѐттѐ «компетентність» із «кінцевими результатами навчаннѐ, ѐкі 

чітко фіксуятьсѐ і виміряятьсѐ». У загальному розумінні, компетентність 

визначаять ѐк «інтегрований результат індивідуальної навчальної діѐльності» 

школѐра, що складаютьсѐ за умови опануваннѐ ним «змістовими, 

процесуальними і мотиваційними компонентами» (Ковальова, 2013. С. 65.).  

Відомо, що в Концепції НУШ передбачено розробку «принципово 

нових державних стандартів» та їх упровадженнѐ в роботу ЗЗСО. Ці стандарти 

маять «ґрунтуватисѐ на компетентнісному, особистісно-оріюнтованому 

підході» до шкільної освіти з урахуваннѐм вікових і психофізичних 

особливостей школѐрів із метоя «здобуттѐ ними вмінь і навичок», що ю 

необхідним длѐ «успішної самореалізації в професійній діѐльності», а також у 

«особистому житті, громадській активності» (Концепціѐ НУШ, 2016.).  
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Як відзначено вище, науковці визначаять трирівневу іюрархія 

компетентностей, ѐка складаютьсѐ з клячових, міжпредметних (наскрізних) 

та предметних компетентностей. Одніюя з головних задач, ѐка пов’ѐзана з 

концептуальним реформуваннѐм освітньої системи України, – ю набуттѐ 

школѐрами клячових компетентностей. 

Новий Закон України «Про освіту» (2017) передбачаю формуваннѐ в 

учнів низки клячових компетентностей, ѐкі пов’ѐзані з вільним володіннѐм 

державноя мовоя, здатністя до грамотного використаннѐ рідної мови та 

іноземних мов, формуваннѐм математичної компетентності та 

компетентності, що стосуютьсѐ опануваннѐ природничих наук тощо. Даний 

перелік порѐд з інноваційністя та інформаційно-комунікаційноя 

компетентністя підкресляю необхідність навчаннѐ протѐгом усього життѐ, 

формуваннѐ громадѐнських і соціальних компетентностей тощо. 

Зазначимо, що особливе значеннѐ длѐ реалізації компетентнісного підходу 

в загальній мистецькій (музичній) освіті школѐрів маю формуваннѐ в них 

«культурної компетентності» (Закон «Про освіту», 2017). 

Відомо, що у процесі загальної мистецької (музичної) освіти на 

уроках та під час позаурочної діѐльності, у педагогів з’ѐвлѐятьсѐ певні 

можливості длѐ продуктивної роботи з формуваннѐ у школѐрів переважної 

більшості перелічених вище клячових компетентностей. Однак, особливий 

акцент маю бути поставлений на формуванні в учнів культурної 

компетентності, тому що саме дана компетентність ю головним 

результатом загальної мистецької (музичної) освіти.   

Проблема формуваннѐ та розвитку компетентностей у системі освіти 

послідовно вирішуютьсѐ в багатьох країнах, у тому числі й у Китаї, хоча в 

роботах китайських науковців сам термін «компетентності» вживаютьсѐ 

досить не часто. У 2016 році вчені Піднебесної розробили модель цілісного 

розвитку лядини в системі освіти, в ѐкій виділено три складові: саморозвиток 

лядини, її соціальна залученість та культурні основи розвитку. Цѐ модель 

вклячаю шість клячових (універсальних) компетентностей. Підкреслено, що 

вони одночасно ю і «клячові компетентності», і «базові установки на 

гуманітарний контекст» (акумулѐціѐ культури, розвиток загальнолядських 

почуттів, формуваннѐ естетичних інтересів); науковий підхід (раціональне 

мисленнѐ, критичний підхід до формуляваннѐ питань/завдань, сміливість в 

освоюнні нового); вміннѐ вчитисѐ (навчаннѐ в радість, ефективне навчаннѐ, 

увага до самооцінки, робота з інформаціюя та смислами); здоровий спосіб 

життѐ (визнаннѐ життѐ ѐк цінності, оріюнтаціѐ на цілісність особистості, 

управліннѐ собоя); прийнѐттѐ відповідальності (громадська відповідальність, 
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національна ідентичність, розуміннѐ міжнародного контексту); інноваційність 

і практичність (цінність роботи, розв’ѐзаннѐ проблем, володіннѐ 

прикладними технологіѐми) (American Management Association, 2018). Таким 

чином, метоя перетворень в освітній системі Китая насамперед ю засвоюннѐ 

клячових компетентностей, ѐке йде в процесі навчаннѐ від «предметних 

знань до розвитку світоглѐду і характеру» залежно від «умов, контексту та 

структури навчаннѐ» (Бакшеева, Строгова, 2018).  

Світова практика доводить, що в умовах ХХІ століттѐ неможливо 

досѐгнути всебічного розвитку особистості лядини без багаторічного та 

цілеспрѐмованого освітньо-культурного впливу. Саме тому в найкращих 

ЗЗСО України та Китая процес формуваннѐ клячових, міжпредметних 

(наскрізних) і предметних компетентностей в учнів на уроках різних 

навчальних дисциплін забезпечуять шлѐхом інтегрованого використаннѐ й 

комбінуваннѐ традиційних предметних методик з відомими 

загальноосвітніми технологіѐми та методами навчаннѐ.  

У процесі викладаннѐ в ЗЗСО обох країн навчального предмета 

«Музичне мистецтво» багато вчителів також системно працяять над 

формуваннѐм у школѐрів клячових, міжпредметних (наскрізних) 

мистецьких та предметних (музичних) компетентностей, використовуячи 

традиційні (музично-педагогічні) методики інтегровані з інноваційними 

загальноосвітніми технологіѐми, поширеними у світі.  

Серед державних регламентуячих документів щодо організації 

мистецької (музичної) освіти школѐрів в Україні та Китаї слід особливо 

виділити Український «Державний стандарт повної загальної середньої 

освіти» (2020), а також «Стандарти обов’ѐзкової навчальної програми з 

музики», розроблені Міністерством освіти КНР та оновлені у 2011 році. 

Обидва документи відображуять зростаячу увагу широкої громадськості, 

всіюї науково-педагогічної спільноти до мистецької освіти, зокрема до 

загальної музичної освіти сучасних школѐрів у принципово нових 

соціально-культурних умовах ХХІ століттѐ.  

Згідно з новим українським Державним стандартом основноя 

метоя освітньої галузі «Мистецтво» ю: «цілісний розвиток успішної 

особистості учнѐ», що набуваютьсѐ у «процесі освоюннѐ мистецьких 

надбань лядства»; розуміннѐ своюї «національної ідентичності в 

міжкультурній комунікації»; а також формуваннѐ низки 

компетентностей, «необхідних длѐ художньо-творчого самовираженнѐ», 

«розкриттѐ креативного потенціалу» та «приюднаннѐ до культурних 

процесів в Україні» (Державний стандарт, 2020). 
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У зв’ѐзку зі вступом у дія головних державних документів, значно 

активізуютьсѐ інтерес науково-педагогічної спільноти та практикуячих 

учителів мистецьких дисциплін, зокрема музичного мистецтва, в напрѐмі 

розвитку й упровадженнѐ компетентнісного підходу в загальну мистецьку 

освіту сучасних школѐрів.  

Зазначимо, що в загальній мистецькій освіті міжпредметні (наскрізні) 

компетентності відіграять особливу інтегративно-синергетичну роль. 

Формуваннѐ у школѐрів даних компетентностей допомагаю їм краще 

зрозуміти не тільки вагомість і значеннѐ кожного окремого мистецького 

напрѐму, але й усвідомити взаюмозв’ѐзок і взаюмозалежність різних видів 

мистецтва, мистецьких дисциплін, жанрів і стилів. Навчальна дисципліна 

«Мистецтво», що об’юдную галузі музичного та образотворчого мистецтва, на 

наш поглѐд, – тільки початок науково-методичного обґрунтуваннѐ, 

формуваннѐ та практичного просуваннѐ інтегрованих мистецьких курсів 

(навчальних предметів) у ЗЗСО різних країн, зокрема України та Китая. Ідетьсѐ 

про необхідність організації в найближчому майбутньому танцявально-

хореографічної, театрально-сценічної підготовки школѐрів, розкриттѐ длѐ них 

художньої цінності національного декоративно-прикладного мистецтва тощо. 

До предметних (музичних) компетентностей, що українські та 

китайські вчителі формуять у школѐрів на уроках музичного мистецтва та 

під час позаурочної діѐльності, відносѐть такі чотири групи: 

- компетентності, що пов’ѐзані з аналізом та інтерпретаціюя творів 

музичного мистецтва, розуміннѐм музичних образів і їх розвитку, а 

також із володіннѐм і використаннѐм певної музичної термінології. 

Українська дослідницѐ С. Ковальова визначаю їх ѐк «інтерпретаційні 

компетентності» (Ковальова, 2013); 

- компетентності, ѐкі належать до формуваннѐ та використаннѐ під час 

виконавської діѐльності вмінь і навичок виразного, інтонаційно 

точного, ансамблево вивіреного співу, правильного з точки зору 

передачі настроїв музики й характеру образів вокально-хорового 

твору. За С. Ковальовоя, ці предметні (музичні) компетентності 

визначені ѐк «вокально-хорові, виконавські»; 

- компентності, що дозволѐять учнѐм розвивати й використовувати 

виконавські вміннѐ під час музикуваннѐ із застосуваннѐм 

різноманітних музичних інструментів. Ідетьсѐ не тільки про 

найпростіші елементарні та шумові інструменти, але й про народні, 

сучасні електронні музичні інструменти. За визначеннѐм 

С. Ковальової, – це «інструментально-виконавські» компетентності; 
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- компентності, ѐкі пов’ѐзані з виконаннѐ учнѐми креативних музично-

творчих завдань, наприклад: створити мелодія на заданий образ, 

вигадати ритмічний або музичний акомпанемент, провести 

інсценізація або драматизація музичного твору, – все це С. Ковальова 

віднесла до «творчих» компетентностей (С. Ковальова, 2013). 

Спостереженнѐ за практикоя загальної мистецької (музичної) освіти 

українських та китайських школѐрів ХХІ століттѐ, віднесених фахівцѐми до 

поколіннѐ «Альфа» (йдетьсѐ про дітей, що народилисѐ в епоху розвиненої 

інтернет-мережі), дозволѐю нам пропонувати розширеннѐ названого 

комплексу предметних (музичних) компетентностей шлѐхом формуваннѐ 

новітніх, сучасних компетентностей, потреба в ѐких природно виникаю під 

час уроків музичного мистецтва та потребую професійного аналізу, 

осмисленнѐ й поширеннѐ. Серед таких можна виділити: 

- мультимедійно-музичні компетентності, ѐкі пов’ѐзані з систематичним 

виконаннѐм школѐрами завдань щодо пошуку в мережі інтернет 

музичних творів, рекомендованих Програмоя з предмету «Музичне 

мистецтво», підготовкоя презентацій і рефератів, а також із практикоя 

самостійного ознайомленнѐ дітей із сучасноя музикоя, в тому числі з 

музичними творами, ѐкі створені національними (українськими або 

китайськими) авторами. Досвід доводить, що цілеспрѐмована робота 

педагога з формуваннѐ мультимедійно-музичних компетентностей допо-

магаю виховувати у школѐрів гарний музичний смак, критичне ставленнѐ 

до різноманітних стилів і жанрів сучасної музики, перетворяю учнів на 

грамотних аматорів, або навіть на виконавців музичного мистецтва;   

- музично-рухливі компетентності, що стосуятьсѐ організації музично-тан-

цявальної та рухової діѐльності, створеннѐ учнѐми різних танцявальних 

композицій, пантомім, музично-рухливих ігор тощо. Наукоя та педаго-

гічноя практикоя доведено, що сучасні уроки з будь-ѐкого навчального 

предмета, зокрема й музичного мистецтва, в будь-ѐких вікових групах 

школѐрів потребуять організації різноманітних рухливих «фізкультурних 

хвилинок», «динамічних пауз» тощо з музичним супроводом, що систем-

но застосовуять багато вчителів різних навчальних дисциплін. Уроки 

музичного мистецтва, на наш поглѐд, обов’ѐзково маять містити даний 

напрѐм діѐльності. Проте, на жаль, підготовка майбутніх учителів не 

передбачаю формуваннѐ в них музично-хореографічних компетентностей, 

що негативно позначаютьсѐ на ѐкості фахової підготовленості.  

Багато українських і китайських науковців та методистів (С. Барило, 

О. Борщ, Г. Дика, Інь Чжі Хуа, Н. Кудикіна, Лі Чун, Ля Ля, Е. Печерська, 
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Л. Пушкар, М. Федорець, Ці Хе Жі та ін.) закликаять учителів частіше 

вклячати музично-рухливі ігри, різноманітні танцявальні композиції тощо у 

процесі загальної мистецької (музичної) освіти на уроках та під час 

позаурочної діѐльності. Фахівці підкресляять, що музика й танець – це види 

мистецької діѐльності, що легко інтегруятьсѐ та доповняять один одного. 

Сенс текстів пісень і музики може бути виражений через емоційно-

танцявальні рухи, танцявальні імпровізації тощо. Сприйманнѐ музики через 

танцявальне вираженнѐ, особливо на уроках у початкових класах, сприѐю 

емоційному розвитку, більш тонкому розуміння музичних творів, підвищую 

інтерес школѐрів до мистецького навчаннѐ і, таким чином, не тільки 

допомагаю їх музично-естетичному розвитку, але й ю і відмінним засобом 

емоційного розвантаженнѐ, фізичного розвитку та профілактики гіподинамії. 

Дослідник Лі Чян зазначаю, що під час уроку музичного мистецтва маю 

бути зв’ѐзок між музикоя, ѐку діти виконуять та слухаять (сприймаять), з 

рухами, танцявальними вправами та музично-рухливими іграми. На думку 

цього автора, ѐкщо між різними етапами уроку налагодитьсѐ 

ігровий/танцявально-руховий зв’ѐзок, ѐкий дуже подобаютьсѐ школѐрам, то 

«ефект музичного вихованнѐ буде подвійним» (Лі Чян, 2017). 

Багато українських і китайських фахівців переконані в тому, що 

реформуваннѐ сучасної середньої освіти й успішне формуваннѐ в учнів 

клячових, міжпредметних (наскрізних) та предметних компетентностей 

тісно пов’ѐзане з використаннѐм інноваційних продуктивних 

загальноосвітніх технологій, поширених у світі. Європейські та світові 

тенденції розвитку сучасної шкільної освіти передбачаять переведеннѐ 

процесу навчаннѐ на новий технологічний рівень, що даю змогу складати й 

реалізувати індивідуальні «траюкторії» розвитку учнів.   

У практиці загальної мистецької (музичної) освіти школѐрів України й 

Китая певна частина педагогів-музикантів успішно використовую в 

контексті компетентнісного підходу різноманітні продуктивні 

загальноосвітні технології, ѐкі гармонійно інтегруятьсѐ з традиційними 

предметними (музично-педагогічними) методиками. Ідетьсѐ про відомі 

технології: інтерактивного, інтегрованого, проблемного навчаннѐ; ігрового, 

проюктного навчаннѐ; технологія сторітелінгу (Storytelling) тощо.  

Слід підкреслити важливість длѐ практикуячих учителів музичного 

мистецтва опануваннѐ й використаннѐ на уроках мультимедійних та 

аудіовізуальних технологій, ѐкі за правильного застосуваннѐ значно 

підвищуять продуктивність процесу загальної мистецької (музичної) освіти 
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та формуваннѐ певної музичної культури у школѐрів 10–20-х років ХХІ 

століттѐ, віднесених до поколіннѐ «Альфа».   

Спостереженнѐ за перебігом підготовки сучасних здобувачів освіти –

майбутніх бакалаврів і магістрів, а також за рівнем підготовленості 

молодих спеціалістів в Україні та Китаї, ѐкі працяять у ЗЗСО в ѐкості 

вчителів музичного мистецтва, даю підставу зазначити їх недостатня 

готовність до здійсненнѐ загальної мистецької (музичної) освіти школѐрів у 

контексті компетентнісного підходу. На наш поглѐд, це ю одніюя з причин 

того, що багато бакалаврів і магістрів неохоче пов’ѐзуять свою професійне 

майбутню зі школоя та нерідко не виѐвлѐять бажаннѐ працявати 

вчителѐми. Тим часом, численні публікації, а також спостереженнѐ та 

аналіз кадрової ситуації показуять суттюву нестачу фахівців даного 

профіля, особливо в сільських школах ѐк Китая, так і України. 

Висновки та рекомендації. Таким чином, на базі вищевикладеного 

матеріалу даного дослідженнѐ можна зробити такі висновки та 

пропонувати рекомендації: 

1. Проведений аналіз і узагальненнѐ наукових, науково-методичних 

і законодавчих джерел України та Китая щодо впровадженнѐ 

компетентнісного підходу в процесі загальної мистецької (музичної) освіти 

учнів ЗЗСО України та Китая, а також педагогічні спостереженнѐ, 

дозволѐять відзначити, що в обох країнах накопичено певну кількість 

наукових, науково-методичних робіт і практичного досвіду щодо 

впровадженнѐ компетентнісного підходу у процесі загальної мистецької 

(музичної) освіти учнів ЗЗСО.  

2. Разом із цим, проблема модернізації загальної мистецької 

(музичної) освіти на основі компетентнісного підходу і в Україні, і в Китаї ще 

недостатньо розроблено. Не вистачаю сучасних наукових і науково-

методичних праць щодо відокремленнѐ процесів формуваннѐ клячових, 

міжпредметних (наскрізних) мистецьких та предметних (музичних) 

компетентностей, замало методико-технологічних робіт, що розкриваять 

досвід упровадженнѐ компетентнісного підходу в галузі загальної мистецької 

освіти, зокрема у процесі загальної мистецької (музичної) освіти школѐрів. 

3. Стала тенденціѐ розвинених країн світу відносно модернізації 

систем загальної освіти у ХХІ столітті, що здійсняютьсѐ в контексті реалізації 

компетентнісного підходу, вимагаю від України та Китая прискорити даний 

процес на всіх ланках національної освіти та длѐ всіх навчальних 

дисциплін, вклячно організація загальної мистецької (музичної) освіти 

школѐрів та підготовку до цього майбутніх бакалаврів і магістрів. 
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4. У цьому контексті необхідно значно розширити підготовку 

бакалаврів і магістрів та покращити їх підготовленість длѐ викладаннѐ в ЗЗСО 

інтегрованої навчальної дисципліни «Мистецтво», а також модернізувати 

чинну систему підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні 

(за спеціальностѐми 014 Середнѐ освіта. Музичне мистецтво; 025 Музичне 

мистецтво) та в Китаї (по аналогічним спеціальностѐм). А саме: 

- модернізувати навчальні плани зі спеціальностей, відзначених вище, 

шлѐхом вкляченнѐ в них: танцявально-хореографічної, театрально-

сценічної підготовки; ввести спецкурси з формуваннѐ у школѐрів 

клячових компетентностей у процесі загальної мистецької (музичної) 

освіти та практикуму з організації музично-рухливих ігор на уроках та 

під час позаурочної роботи; 

- значно оновити методики та освітні технології викладаннѐ фахових (му-

зично-педагогічних) дисциплін на спеціалізованих факультетах у контексті 

компетентнісного підходу та на основі інтегруваннѐ їх з інноваційними 

продуктивними загальноосвітніми технологіѐми, поширеними у світі;  

- реорганізувати виробничу (педагогічну) практику майбутніх бакалаврів 

у контексті компетентнісного підходу до викладаннѐ навчальних 

предметів «Музичне мистецтво» та «Мистецтво».  
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РЕЗЮМЕ 
Батюк Наталья, Федорец Николай, Хан Хуйуань. Реализациѐ компетентностного 

подхода в процессе общего художественного (музыкального) образованиѐ школьников 
Украины и Китаѐ.  

Статьѐ посвѐщена использования и перспективам развитиѐ 
компетентностного подхода в процессе осуществлениѐ общего художественного 
(музыкального) образованиѐ школьников Украины и Китаѐ. Доказано, что в обеих 
странах накоплено определенное количество научных, научно-методических работ 
и практического опыта по внедрения компетентностного подхода в процессе 
общего художественного (музыкального) образованиѐ учащихсѐ ЗЗСО. Предложены 
пути модернизации действуящей системы подготовки будущих учителей 
музыкального искусства в Украине (по специальностѐм 014 Среднее образование. 
Музыкальное искусство; 025 Музыкальное искусство) и в Китае (по аналогичным 
специальностѐм). 
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Ключевые слова: компетентностный подход; клячевые, межпредметные 
(сквозные) художественные и предметные (музыкальные) компетентности; 
подготовленность будущих учителей музыкального искусства к формирования 
компетенций школьников. 

SUMMARY 
Batiuk Nataliia, Fedorets Mykola, Khan Huiyun. Implementation of the competence-

based approach in the process of general artistic (musical) education of schoolchildren of 
Ukraine and China.  

The article reveals peculiarities of implementation of the competence-based approach 
in the process of general artistic (musical) education of schoolchildren of Ukraine and China. 
The analysis and generalization of scientific, scientific-methodological and legislative sources 
of Ukraine and China on the implementation of the competence-based approach in the 
process of general artistic (musical) education of schoolchildren in Ukraine and China, as well 
as pedagogical observations, allow us to note that in both countries there are scientific, 
scientific-methodological works and practical experience in implementing a competence-
based approach in the process of general artistic (musical) education of schoolchildren. 

It is found that constant trend of developed countries in the modernization of general 
education systems in the XXI century, carried out in the context of the competence-based 
approach, requires Ukraine and China to accelerate this process at all levels of national 
education and for all disciplines, including organization of general artistic (musical) education 
of schoolchildren and preparation for this of future bachelors and masters. 

In this context, it is necessary to significantly expand training of bachelors and 
masters and improve their preparedness for teaching integrated discipline “Art”, as well as to 
modernize the current system of training future music teachers in Ukraine (specialties 014 
Secondary Education. Music; 025 Musical art) and in China (in similar specialties), namely: to 
modernize curricula in the specialties mentioned above by including in them: dance-
choreographic, theatrical-stage training; to introduce special courses on the formation of key 
competences in students in the process of general artistic (musical) education and workshops 
on the organization of music-moving games in the classroom and during extracurricular 
activities; significantly update the methods and educational technologies of teaching 
professional (music-pedagogical) disciplines at specialized faculties in the context of the 
competence-based approach and on the basis of their integration with innovative productive 
general educational technologies spread in the world; to reorganize pedagogical practice of 
future bachelors in the context of the competence-based approach to teaching the subjects 
“Musical Art” and “Art”. 

Key words: competence-based approach, key, interdisciplinary (cross-cutting) artistic 
and subject (musical) competences, readiness of future musical art teachers for the 
formation of students’ competences. 
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ВИВЧЕННЯ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті розглѐдаютьсѐ діалектичний процес із теоретичних проблем та 
методично-творчих знахідок у практиці проведеннѐ онлайн-занѐть із дисципліни 
«Хорове диригуваннѐ» в умовах вимушеної ситуації карантину. Авторами 
розкриваятьсѐ особливості фахової підготовки диригентів в окресленому 
контексті, конкретизуютьсѐ їх власний підхід до проблеми дистанційного навчаннѐ в 
закладах вищої освіти мистецького спрѐмуваннѐ. У статті визначаятьсѐ 
методичні аспекти щодо змін у підходах до застосуваннѐ традиційних методів 
навчаннѐ фаховій дисципліні диригентського циклу, висвітляятьсѐ нові можливі 
шлѐхи та ефективні методи диригентсько-хорової освіти талановитої молоді в 
непростих умовах сучасності. 

Ключові слова: хорове диригуваннѐ, дистанційна освіта, методи навчаннѐ, 
комп’ятерні технології 

 

Постановка проблеми. Новітні шлѐхи реформуваннѐ вищої освіти в 

Україні спонукаять сьогодні науковців, педагогів та практиків до 

переглѐду, оновленнѐ і зміни підходів до її організації, у результаті ѐкої 

очикуватиметьсѐ розвиненнѐ таких ѐкостей особистості, ѐк 

відповідальність, ініціативність, творча активність, самостійність, внутрішнѐ 

готовність до саморозвитку й самоосвіти. Потужне зростаннѐ нових 

інформаційних та комп’ятерних технологій, соціально-економічні умови 

сьогоденнѐ ведуть до підвищеннѐ вимог, що висуваятьсѐ до професійних 

ѐкостей сучасних фахівців будь-ѐкої сфери. 

Інтенсивне реформуваннѐ української освіти та постійне зростаннѐ 

вимог щодо рівнѐ фахових компетентностей випускників ЗВО повноя міроя 

стосуютьсѐ і підготовки хорових диригентів та вчителів музичного мистецтва, 

ѐкі, зазвичай, ю керівниками шкільних хорів та вокальних виконавських 

колективів. Незважаячи на значущі виклики, ѐкі висунула перед освітѐнами 

сучасна ситуаціѐ з пандеміюя, реформуваннѐ освіти впевнено продовжую 

здійсняватись, а тимчасовий перехід на дистанційну форму навчаннѐ не слід 

вважати катастрофоя та приводом до відмови від започаткованих реформ.  

Онлайн-освіта висуваю до життѐ вимоги щодо пошуку нових підходів 

до навчаннѐ в закладах вищої освіти і дистанційні форми викладаннѐ 
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сьогодні впроваджені майже в усі галузі навчаннѐ молоді. В окресленому 

контексті фахова підготовка хорових диригентів не стала винѐтком. 

Аналіз актуальних досліджень. Все більшої популѐрності в освіті 

набуваять інноваційні підходи з акцентом не тільки на отриманні 

студентом знаннѐ та вміннѐ, але й на формуваннѐ в нього системи фахових 

компетентностей, ѐкі визначаятьсѐ в здатності самостійно розв’ѐзувати 

проблеми та завданнѐ у сфері професійної діѐльності. 

Тому актуальність обраної теми полѐгаю в необхідності адаптації 

методики викладаннѐ хорового диригуваннѐ в закладах вищої освіти 

України в умовах пандемії та карантину. Науковий підхід до обґрунтуваннѐ 

переваг та недоліків застосуваннѐ певних методів навчаннѐ диригування в 

умовах дистанційної освіти сприѐтиме не тільки збереження ѐкості 

підготовки фахівців, але й, певноя міроя, удосконалення процесу 

формуваннѐ фахових компетентностей майбутніх диригентів. 

Проблема дослідженнѐ визначаютьсѐ нагальноя потребоя 

корегуваннѐ процесу підготовки студентів з хорового диригуваннѐ в 

інститутах сфери культури і мистецтв, музичних факультетів педагогічних 

університетів унаслідок зміни умов навчаннѐ в період карантину. 

Мета статті – аналіз проблеми навчаннѐ хоровому диригування в 

сучасних умовах дистанційної освіти, виѐвленнѐ ефективних методів 

викладаннѐ дисципліни «Хорове диригуваннѐ» у практиці проведеннѐ 

онлайн-занѐть за фахом. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ 

використовувалисѐ такі методи: аналітичний – длѐ вивченнѐ педагогічних, 

психологічних, методичних та мистецтвознавчих джерел із метоя 

розв’ѐзаннѐ обраної проблеми; метод узагальненнѐ – длѐ висвітленнѐ 

понѐттювого апарату роботи, формуляваннѐ її теоретичних положень, 

розкриттѐ методичних аспектів та висновків. 

Аналіз актуальних досліджень. Умовами пандемії та впровадженнѐ 

карантину сьогодні продиктована необхідність започаткуваннѐ 

дистанційної освіти ѐк загального засобу навчаннѐ. Раптова зміна умов 

викладаннѐ і навчаннѐ викликала не тільки велику кількість освітніх 

проблем, але й інтенсифікувала роботу науковців у контексті їх вирішеннѐ. 

Фондом науково-методичних праць, створених у недавньому минулому, 

забезпечена підготовка української освіти до інтенсивного впровадженнѐ у 

практику сучасних комп’ятерних технологій, без ѐких дистанційне 

навчаннѐ сьогодні, безумовно, неможливе. Ціла низка видань 

методичного характеру заклала підґрунтѐ щодо розробки нових принципів 
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дистанційної діѐльності сучасної плеѐди викладачів-практиків. Так, 

дослідниками Ю. В. Мельник, Н. Д. Бороденко, Н. В. Богдановоя 

аналізуятьсѐ загальні проблеми впровадженнѐ дистанційної освіти в 

закладах вищої освіти. У роботах Г. М. Ципіна викладено основи підготовки 

фахівців у галузі музичної освіти, ѐкі не втрачаять свого методичного 

значеннѐ в умовах проведеннѐ онлайн-занѐть саме сьогодні. 

Відомоя вченоя, науковцем-практиком нашого часу А. В. Козир 

усебічно висвітляятьсѐ провідні позиції щодо фахової підготовки 

майбутніх викладачів музичного мистецтва, зокрема принципи 

національної спрѐмованості та соціокультурної відповідності в навчанні 

молоді. Проблематиці освоюннѐ музичних творів на основі вивченнѐ 

взаюмозв’ѐзків музики з філософіюя, психологіюя і семіотикоя присвѐчені 

численні праці В. В. Бюлікової, теоретичні основи вихованнѐ духовної 

культури майбутніх фахівців розглѐнуті в роботах Л. І. Уколової.  

Методологічні основи дистанційного навчаннѐ сьогодні 

розглѐдаятьсѐ у працѐх учених О. М. Андреюва, С. Л. Атанасѐна, 

В. П. Беспалько, В. Ю. Бикова, Р. С. Гуревич, Н. А. Панаріної, О. І. Цись. 

Відзначимо, що останнім часом у мережі Internet все більше 

з’ѐвлѐютьсѐ низка матеріалів, у ѐких не тільки аналізуютьсѐ сучасний стан 

музичної освіти в Україні під час карантину, але й надаятьсѐ конкретні 

пропозиції стосовно вдосконаленнѐ методів навчаннѐ та форм організації 

освітнього процесу. Низка авторів торкаятьсѐ безпосередньо професійних 

проблем навчаннѐ майбутніх музикантів, зокрема хорових диригентів. Серед 

них сучасні дослідники Л. Л. Васильюва, З. С. Дубовий, Ю. В. Локарюва.  

Можливості використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі становленнѐ студентів-музикантів активно вивчаятьсѐ 

сучасними науковцѐми. Так, використання ресурсів Internet ѐк джерела 

різноманітної музичної інформації присвѐчені праці В. В. Штепи та 

Т. Л. Цареградської. Дослідницѐ С. О Завириліна висвітляю практичні аспекти 

використаннѐ комп’ятера під час вивченнѐ фахових дисциплін «Композиціѐ» 

та «Аранжуваннѐ». Творчому процесу створеннѐ навчальних комп’ятерних 

програм длѐ викладаннѐ різних музично-теоретичних предметів присвѐчені 

роботи Н. Д. Белѐвіної, І. М. Красильнікова, Н. Н. Глаголевої. 

У той самий час слід визнати, що перелік опублікованих матеріалів, ѐкі 

розкриваять проблеми викладаннѐ хорового диригуваннѐ в закладах вищої 

музичної освіти, досить обмежений. Чимало питань щодо організації дистан-

ційного навчаннѐ з дисципліни «Хорове диригуваннѐ» залишаятьсѐ й досі 

невирішеними та потребуять детального розробленнѐ практичних аспектів 
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зазначеної дисципліни. «Дистанційне навчаннѐ – це один із засобів фахової 

підготовки майбутнього вчителѐ музичного мистецтва, ѐкий на сьогоднішній 

день залишаятьсѐ недостатньо розвиненим» (Дубовий, 2017, c. 49). 

Виклад основного матеріалу. Як було вище зазначено, інтеграціѐ 

традиційних та інноваційних методів музичної освіти сьогодні ю найважли-

вішим завданнѐм сучасності. Методи використаннѐ сучасних інновацій у 

музичній освіті диригентсько-хорового профіля маять бути спрѐмованими 

на ѐкість навчаннѐ хорового диригента, на розвиток професійно-творчих 

здібностей та виѐвленнѐ його художньо-творчого потенціалу з перспективоя 

його використаннѐ в подальшій практичній діѐльності. 

Одним із значущих завдань на цьому шлѐху визначаютьсѐ 

необхідність інтеграції відомих нам традиційних форм і методів навчаннѐ 

диригентському мистецтву із інноваційними комп’ятерними освітніми 

технологіѐми. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети ми визначили завданнѐ 

щодо досліджуваного феномену: 

 аналіз проблематики навчаннѐ хоровому диригування в умовах 

дистанційної освіти та карантину; 

 усвідомленнѐ нових підходів до фахової підготовки студента-

диригента; 

 обґрунтуваннѐ найбільш ефективних методів щодо викладаннѐ 

фахової дисципліни диригентського циклу в ситуації вимушеної 

«безконтактної» форми навчаннѐ студентів основам з хорового диригуваннѐ.  

Методична база навчального процесу з хорового диригуваннѐ містить 

здебільшого традиційні методи. Це навчально-творчі спостереженнѐ та реп-

родукціѐ, порівнѐннѐ, аналіз і самоаналіз, обговореннѐ змісту навчального 

матеріалу й поступове ускладненнѐ завдань. В умовах дистанційного 

навчаннѐ названі вище методи набуваять нового й глибшого за навчальним 

призначеннѐм наповненнѐ. До того ж, вирішально зростаю роль такого край 

важливого у практиці онлайн-занѐть методу, ѐк «відеофіксаціѐ». 

Аналіз та вивченнѐ проблематики навчаннѐ студентської молоді в 

умовах дистанційної освіти та карантину розкриваю значущість та 

інтенсивність розвитку методики викладаннѐ всіх без винѐтку навчальних 

дисциплін. А досить раптовий перехід на дистанційну форму навчаннѐ 

спонукаю викладачів та науковців до термінового пошуку нових ефективних 

методів викладаннѐ хорового диригуваннѐ з позиції того, щоб тижні та 

місѐці карантину не перетворилисѐ у втрачений длѐ студентів час. 

У попередні роки методика викладаннѐ хорового диригуваннѐ 

здаваласѐ досить ретельно розробленоя, хоча, ѐк зауважував 
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М. М. Канерштейн, «…у галузі теорії диригентського мистецтва одним із 

найменш досліджених і опрацьованих питань ю методика викладаннѐ» 

(Карштейн, 1980, с. 5). 

Тож, ѐкщо в роки «безхмарного» періоду навчаннѐ диригування 

викладачі скаржилисѐ на недосконалість методики, то онлайн-навчаннѐ в 

умовах сьогоденнѐ потребую переглѐду традиційних методів навчаннѐ, 

перерозподілу їхньої ролі у справі формуваннѐ фахових навичок 

майбутнього диригента. 

Саме сьогодні одна з головних проблем у практиці навчаннѐ хорових 

диригентів полѐгаю у відсутності можливості студентів співати в 

навчальному хорі і здійснявати перші мистецькі кроки в керуванні 

хоровим колективом. 

Безумовно, «вихованнѐ хорового диригента треба здійснявати в 

постійному зв’ѐзку з практикоя співу в хорі» (Пігров, 1980, с. 132). І згадуячи 

ці слова видатного українського хормейстера К. К. Пігрова, у час карантину 

здаютьсѐ природньо було би «опустити руки». Проте такого шлѐху вирішеннѐ 

питаннѐ в освітньому процесі не можна допустити, на такі пасивні дії сучасні 

викладачі й студенти просто не маять права. Бо кожен із митців і педагогів ю 

патріотом своюї справи з глибоким усвідомленнѐм тимчасовості карантинних 

заходів, ѐкі безперечно матимуть свою закінченнѐ з подальшим відкриттѐм 

безмежних просторів мистецтва хорового співу, ѐкий знов залунаю над 

століттѐми оспіваноя в піснѐх Україноя. 

Слід зауважити, що відсутність творчого спілкуваннѐ з учасниками 

навчального хору – це не юдина проблема в навчанні фахівців 

диригентського профіля. Звичне диригуваннѐ під «живий» акомпанемент 

концертмейстера тепер стаю недоступним. 

Слід визнати, що сучасні ресурси «Zoom», «Meet», «Skype», «Viber» та 

інші їм подібні не повноя міроя пристосовані до ѐкісного відтвореннѐ 

диригентських жестів ѐк студента, так і викладача. Крім того, практично 

відсутнѐ можливість виконаннѐ хорових творів під аудіо-акомпанемент 

концертмейстера: затримка сигналу за причини різної швидкості «інтернету» 

не дозволѐю добитисѐ ансамбля у виконанні. Доречно зазначити, що в 

такому комбіновано-творчому процесі вагомим фактором виступаю й рівень 

забезпеченості студентів потужними в сучасному технологічному сенсі 

комп’ятерами, ѐкий на сьогодні залишаютьсѐ не зовсім задовільним.  

Саме тому занѐттѐ у відео-режимі дозволѐять опрацьовувати лише 

загальні питаннѐ диригентської техніки та інтерпретації хорових творів. 

Обмежений візуальний контроль за діѐми студента не завжди дозволѐю 
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викладачеві проконтролявати дрібні, але професійно-важливі деталі 

постановки диригентського апарату, проаналізувати технічні аспекти діюво-

творчого процесу виконаннѐ навчальних завдань молодим диригентом. До 

того ж, у багатьох майбутніх фахівців спрацьовую синдром сором’ѐзливості 

перед відео-камероя, що не забезпечую на практиці емоційного 

компоненту в розкритті художнього образу твору, що вивчаютьсѐ. 

Таким чином, практична неможливість диригуваннѐ під акомпанемент 

концертмейстера ю достатньо серйозноя проблемоя в навчальному процесі. 

У диригентському класі, виконуячи твір, студент мусив дати вступ 

концертмейстеру та уѐвному хору. Реальне звучаннѐ музики у фортепіанному 

викладі корегувалосѐ з безпосередніми діѐми студента. Це стосувалосѐ 

темпу, динаміки, штрихів та інших засобів музичної виразності. Але під час 

онлайн-занѐть із фаху найчастіше в ѐкості звукового «оформленнѐ» дири-

гентського процесу виступаю фонограма. Безумовно, її створяю концерт-

мейстер, але в такій формі акомпанементу відсутній «живий» ансамбль 

звучаннѐ музики та жесту. На онлайн-занѐтті також може використовуватисѐ 

й запис хорового виконаннѐ твору, що вивчаютьсѐ. Але в підсумку елемент 

керуваннѐ творчим процесом виконаннѐ повністя втрачаютьсѐ. 

Розглѐдаячи творчі процеси навчаннѐ мистецтву диригуваннѐ хором, 

зауважимо, що в межах диригентського навчаннѐ викладач вимагаю від 

студентів створявати повноцінний й ѐкісний запис виконаннѐ самостійних 

завдань із «Хорового диригуваннѐ» за допомогоя смартфону або веб-

камери. Такий підхід дозволѐю ретельніше оцінити досконалість самого 

процесу диригуваннѐ, проте на створеннѐ подібного відео-запису інколи 

витрачаютьсѐ чимало часу. До того ж, аналіз виконаного студентом завданнѐ у 

виглѐді відео-матеріалу передбачаю доволі тривалу затрату часу викладачем-

диригентом. Таким чином, навчальна робота, ѐка здійсняваласѐ на «очному» 

занѐтті за лічені хвилини, в умовах проведеннѐ дистанційних занѐть може 

зайнѐти кілька годин! Але слід визнати, що результат у такій декілька 

своюрідній формі диригуваннѐ визначаютьсѐ все ж таки творчо-обмеженим й 

художній процес керуваннѐ не спостерігаютьсѐ. 

Таким чином, розгортаячи методичну палітру практичної роботи з 

майбутніми хоровими диригентами, відзначимо, що зміна підходів до 

використаннѐ різних прийомів і методів навчаннѐ диригентському 

мистецтву поѐсняютьсѐ, перш за все, обмеженими можливостѐми 

візуального контроля за діѐми студента. 

«Дистанційне навчаннѐ – це технологіѐ, що базуютьсѐ на принципах 

відкритого навчаннѐ, широко використовую комп’ятерні навчальні 
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програми різного призначеннѐ та створяю за допомогоя сучасних 

телекомунікацій інформаційне освітню середовище длѐ постачаннѐ 

навчального матеріалу та спілкуваннѐ» (Андрусенко, 2017, с. 7). 

Отже, репродуктивний метод, незважаячи на критичне ставленнѐ 

до нього багатьох педагогів, саме сьогодні не втрачаю своюї ролі ѐк 

обов’ѐзкова умова дистанційного спілкуваннѐ студента і педагога. Але на 

шлѐху його застосуваннѐ постаять певні труднощі.  

Як вже було зазначено, спілкуваннѐ зі студентами за допомогоя 

різноманітних систем відеозв’ѐзку не надаять необхідного рівнѐ ѐкості 

зображеннѐ записаного навчального матеріалу. Як викладач не може 

повноя міроя оцінити і скорегувати дії студента, так і студент не в змозі 

використати певні диригентські поради. Поѐсняютьсѐ це тим, що деѐкі з 

них часто так і залишаятьсѐ абстракціюя без втіленнѐ в показі викладача. 

Таким чином, метод «копіяваннѐ» не може повноя міроя забезпечувати 

творчу навчальну діѐльність безпосередньо на занѐтті. 

Більш того, методи «спостереженнѐ», «репродукції», «порівнѐннѐ», 

«обговореннѐ» набуваять дещо «розмитих» форм, оскільки викладачеві 

доводитьсѐ задовольнѐтисѐ досить умовно-конкретним зображеннѐм 

студента, ѐкий намагаютьсѐ засвоїти певні диригентські прийоми у 

виконанні навчальних вправ. І ѐк природню віддзеркаленнѐ такого процесу 

майбутньому диригенту залишаютьсѐ слідкувати (наскільки дозволѐю відео-

камера) за видом фігури викладача-диригента, ѐкий прагне 

продемонструвати студентові той або інший диригентський прийом. 

Таким чином, зазначені методи, під час спроби їх традиційного вико-

ристаннѐ в умовах дистанційного навчаннѐ, значно втрачаять своя ефектив-

ність, що, у своя чергу, вимагаю від митців-науковців і викладачів-практиків 

термінового пошуку нових підходів до онлайн-викладаннѐ фахової дисцип-

ліни «Хорове диригуваннѐ» в закладах вищої освіти музичного профіля. 

Усвідомленнѐ значущості й нагальної необхідності нових підходів у 

фаховій підготовці студентів-диригентів розкриваю сьогодні перед 

науковцѐми та практиками з мистецтва хорового диригуваннѐ нові 

глибинні перспективи. 

Українські викладачі закладів вищої освіти музичного спрѐмуваннѐ 

безперечно чекаять поверненнѐ «offline»-занѐть. Але маюмо зазначити 

цікавий факт! Саме на фоні ностальгії й очікуваннѐ бажаного поверненнѐ 

до традиційних форм проведеннѐ навчальних занѐть відбуваютьсѐ 

інтенсивна науково-методична робота, свідченнѐм чого ю вагоме зростаннѐ 

кількості наукових публікацій, присвѐчених проблемам дистанційної освіти 
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й засобам їх вирішеннѐ на практиці. «Є всі підстави стверджувати, що саме 

сьогодні формуютьсѐ дидактика дистанційного навчаннѐ і ю потреба у 

створенні часткових методик дистанційного навчаннѐ в межах предметної 

підготовки студентів вищої школи» (Дубовий, 2019, c. 65). 

Сьогодні виникаю безліч суперечностей у думках науковців-

теоретиків, методистів та практиків. І не можна стверджувати, що 

традиційні методи навчаннѐ не працяять в умовах дистанційної освіти. 

Труднощі з використаннѐм методів «спостереженнѐ», «репродукції», 

«обговореннѐ» та інші безперечно виникаять під час спілкуваннѐ 

викладача і студента в реальному часі навчаннѐ. Саме з такої позиції 

значно підвищую ефективність традиційних методів застосуваннѐ в 

освітньо-мистецькому процесі диригуваннѐ «відео-фіксаціѐ». 

Сутність даного методу полѐгаю в тому, що студент за допомогоя 

смартфону або веб-камери виконую ѐкісну відео-зйомку процесу власного 

диригуваннѐ. Як засвідчую сьогоднішнѐ практика, сучасні «гаджети» 

дозволѐять добитисѐ досить високої ѐкості зображеннѐ, ѐка достатньоя 

міроя може забезпечити викладачеві можливість ретельно проаналізувати 

особливості диригентської манери студента й висловити конкретні 

навчальні зауваженнѐ. Безумовно, відео-фіксаціѐ потребую часу і 

додаткових зусиль, проте вона ю однім із клячів, ѐкі відкриваять реальну й 

практичну можливість длѐ вдосконаленнѐ мануальної техніки студента. 

Слід додати, що диригуваннѐ під фонограму, на перший поглѐд, 

робить диригента безвольним, позбавлѐю його керівної функції. Проте 

навіть така форма виконаннѐ може принести й користь.  

По-перше, диригуячи під фонограму студент вчитьсѐ тримати темп, 

де досить важливим компонентом процесу ю розвиток чуттѐ витримки 

музичних пауз. Часто студент, не відчуваячи тривалість паузи між акордом 

налаштуваннѐ і початком хорового твору, «не попадаю» в темпоритм твору 

і перші такти диригуваннѐ стаять невпевненими й доволі неѐкісними. 

Проте поступово, навчаячись відчувати музичну паузу, студент починаю 

здійснявати диригентський процес все більш організовано. Паузу в музиці 

можна прорахувати, проте лічбу необхідно виконувати тільки у 

визначеному длѐ виконаннѐ темпі, що маю стати професійним «законом» 

длѐ майбутнього професіонала-диригента. 

По-друге, у практиці диригуваннѐ ю ще один важливий метод 

«живого» диригуваннѐ, ѐкий не ю пов’ѐзаним із фонограмоя. Це 

диригуваннѐ під власний спів студента без допомоги концертмейстера. 

Таке виконаннѐ не тільки зміцняю впевненість студента-виконавцѐ, але й 
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розвиваю його музичний слух, покращую звуко-висотну інтонація, що ю длѐ 

хорового диригента надзвичайно важливими професійними ѐкостѐми. 

По-третю, надзвичайно цікавим у такому процесі може пропозиціѐ 

студенту-диригенту щодо фактичного створеннѐ віртуального вокального 

ансамбля, де б саме він виступав у ролі справжнього диригента. Але, 

безумовно, така робота потребую наѐвності досить потужного комп’ятера 

й відповідного сучасного програмного забезпеченнѐ. 

Підходѐчи до обґрунтуваннѐ найбільш ефективних методів навчаннѐ 

мистецтву хорового диригуваннѐ за умов відсутності професійно-

особистісного контакту викладача і студента в навчальному процесі 

дистанційної освіти, буде доречним підкреслити, що дистанційне вивченнѐ 

хорового диригуваннѐ, з одного боку приводить до втрати певних 

необхідних граней навчального процесу, проте дозволѐю звернути увагу на 

ті елементи фахових компетенцій, ѐкі зазвичай залишалисѐ поза увагоя ѐк 

викладача, так і самого студента. 

Як засвідчую практичний досвід, значна частина студентської аудиторії 

відчуваю доволі вагоме хвиляваннѐ перед теле- або відео-камероя. Проте це 

хвиляваннѐ вкрай необхідно подолати: сучасний музикант стикаютьсѐ з 

телекамерами досить часто і відчуттѐ дискомфорту в окресленому контексті 

його не повинне лѐкати. Такий фактор слід вважати надзвичайно важливим у 

справі формуваннѐ особистісних ѐкостей молодого диригента. 

Застосуваннѐ відео-фіксації у процесі фахового навчаннѐ саме в 

онлайн-умовах надаю методам аналізу, самоаналізу, порівнѐннѐ та 

обговореннѐ надзвичайної вагомості й актуальності, бо одночасно з цим 

онлайн-занѐттѐ стаять платформоя длѐ спілкуваннѐ і усвідомленнѐ 

студентом значущості шлѐхів удосконаленнѐ мануальної техніки з 

диригуваннѐ та поглибленого розуміннѐ змістовності матеріалу хорового 

твору. У такому навчально-методичному контексті дві процесуальні форми 

роботи («онлайн-занѐттѐ» та «відео-фіксаціѐ») стаять 

взаюмодоповняячими освітніми заходами. 

Ми припускаюмо думку й версія ефективності диригуваннѐ 

студентом творів «a cappella» лише під власний спів, що може забезпечити 

ѐкісний розвиток чуттѐ ладу, темпу та пауз, агогіки, а також навички 

впевненого інтонуваннѐ. 

Окремо слід сказати про можливості підвищеннѐ рівнѐ теоретичного 

осмисленнѐ студентами диригентських проблем. Саме в умовах карантину 

створяятьсѐ досить сприѐтливі умови длѐ реферуваннѐ навчально-

методичних посібників з хорового диригуваннѐ. Це можуть бути праці 
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М. Ф. Колесси, М. М. Канерштейна, І. П. Заболотного та ін. Таким чином, 

може бути забезпеченим досить міцне теоретичне підґрунтѐ длѐ 

вдосконаленнѐ диригентської техніки починаячим диригентом у його 

найближчому майбутньому, коли знов будуть відновленими занѐттѐ «off-

line» післѐ завершеннѐ карантину. Крім того, доречним буде більше уваги 

приділѐти формі роботи з аналізу хорових творів, ѐкі вивчаятьсѐ. 

Розгорнутий аналіз доцільно виконувати за планом, ѐкий запроваджуютьсѐ 

в конкретному закладі освіти. Прикладом у цьому може слугувати план 

аналізу хорового твору, розроблений кафедроя хорового диригуваннѐ, 

вокалу та методики музичного навчаннѐ Навчально-наукового інституту 

культури і мистецтв Сум ДПУ імені А. С. Макаренка: 

І. Загальні відомості про твір та його автора 

1.1. Характеристика творчості автора музики 

1.2. Відомості про автора віршів 

1.3. Аналіз тексту пісні (тема, ідеѐ, особливості викладу) 

ІІ. Аналіз музично-виразних засобів 

2.1. Форма 

2.2. Тональний план 

2.3. Розвиток мелодії 

2.4. Характеристика ритму 

2.5. Метр 

2.6. Фактура 

2.7. Гармоніѐ 

2.8. Характеристика динамічного розвитку, визначеннѐ кульмінацій. 

ІІІ. Вокально-хоровий аналіз 

3.1. Тип та вид хору 

3.2. Діапазон хору та хорових партій 

3.3. Теситура 

3.4. Хоровий ансамбль 

3.5. Хоровий стрій 

ІV. Виконавський план 

4.1. Вивченнѐ партитури диригентом 

4.2. Плануваннѐ репетиції 

4.3. Особливості спілкуваннѐ диригента з колективом 

4.4. Правила орфоепії під час співу 

4.5. Виразність динаміки 

4.6. Значеннѐ та доступність твору 

V. Список використаних джерел. 
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Слід зазначити, що інколи студенти недооціняять важливість 

ознайомленнѐ з відомостѐми про композитора, про епоху, коли був 

створений хоровий твір. Такі відомості, можливо, не впливаять автоматично 

на мануальну техніку студента, але неминуче роблѐть зміст твору більш 

зрозумілим і, ѐк наслідок, виконаннѐ більш переконливішим. Тому, 

використовуячи терміни карантину, доречним у самостійній підготовці 

студента-диригента стане виконаннѐ письмового аналізу хорового твору і, 

зокрема, вивченнѐ життювого шлѐху авторів твору та епохи, коли був 

створений даний твір. Як свідчить практика, поступово і впевнено студент 

починаю відчувати позитивний вплив подібної форми підготовки до 

успішного процесу опануваннѐ мистецтвом хорового диригуваннѐ. 

Безумовно, дистанційна форма освіти потребую розвитку навичок 

роботи і студентів, і викладачів із комп’ятером та internet-ресурсами. «Длѐ 

забезпеченнѐ навчального процесу з ціюя формоя навчаннѐ на належному 

рівні необхідне масштабне застосуваннѐ потужних комп’ятерних систем, 

ѐкі будуть у змозі забезпечити віддалений (дистанційний) доступ до 

захищених інформаційних систем і ресурсів навчального призначеннѐ, 

таких ѐк віртуальні центри знань, електронні бібліотеки, курси 

дистанційного навчаннѐ, електронні підручники, віртуальні лабораторні 

практикуми, системи тестуваннѐ, відео-конференції тощо, та 

інтелектуальне керуваннѐ цим доступом» (Васильюва, 2017, с 49). 

Ще одна з перспективних форм роботи студента-хормейстера в 

умовах карантину – створеннѐ віртуального хору або ансамбля. 

Створеннѐ віртуального ансамбля (або, що менш імовірно, хору) не тільки 

дозволило би студентові відчути відповідальність за ѐкість власного 

диригуваннѐ, але й отримати творчий результат і мистецьке задоволеннѐ. 

Длѐ виконаннѐ даного завданнѐ необхідно створити відео-запис з 

диригуваннѐм запропонованого твору диригентом, треба розіслати ноти 

учасникам колективу (студентам зі складу навчального хору). Дивлѐчись на 

диригента на екрані монітора, студенти маять виконувати партії 

конкретного хорового твору, записати виконаннѐ своюї партії будь-ѐким 

засобом фіксації і потім надіслати керівнику. Лише потім (за наѐвності всіх 

отриманих файлів із вокально-хоровими матеріалами виконавців) маю 

відбутисѐ найцікавіша (та досить складна) робота диригента щодо 

зведеннѐ всіх партій у юдину (нестандартну) форму вокально-хорового 

виконаннѐ за допомогоя новітніх комп’ятерних програм, ѐкі поки ще мало 

хто опанував. Даний процес захопляю творчо, але складність його 

безперечна й надзвичайно висока. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, незважаячи на сучасне становище обмеженнѐ традиційних форм 

професійно-особистісного контакту викладача і студента-диригента в 

освітньому процесі в умовах дистанційного навчаннѐ (відсутність 

можливості здійснявати спів у навчальнорму хорі та диригувати хоровим 

колективом, на втрату звичного длѐ нас «живого» професійно-творчого 

спілкуваннѐ) студенту може бути надано методичне забезпеченнѐ щодо 

вдосконаленнѐ його фахової компетентності за умов керівництва даним 

процесом досвідченим педагогом. Ефективності такого процесу сприѐтиме 

вдале комбінуваннѐ традиційних методів навчаннѐ з новими професійно 

значущими теоретичними та практичними підходами (реферуваннѐ 

методичних матеріалів, аналіз навчального хорового твору, відеофіксаціѐ, 

диригуваннѐ під власний спів «a-capella», диригуваннѐ під фонограму, 

створеннѐ віртуального хору) у практиці здійсненнѐ дистанційної 

диригентської освіти. Дистанційні занѐттѐ мусѐть піднѐти рівень володіннѐ 

студентом комп’ятерними програмами, що ю навдзвичайно важливим у 

час всебічного стрімкого розвитку цифрових технологій. 
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РЕЗЮМЕ 
Карпенко Евгений, Крамская Светлана. Изучение хорового дирижированиѐ в 

условиѐх дистанционного обучениѐ.  
В статье рассматриваетсѐ диалектический процесс теоретических проблем и 

методически-творческих находок в практике проведениѐ онлайн-занѐтий по 
дисциплине «Хоровое дирижирование» в условиѐх вынужденной ситуации карантина. 
Авторами раскрываятсѐ особенности специальной подготовки в обозначенном 
контексте, конкретизируетсѐ их собственный подход к проблеме дистанционного 
обучениѐ в учреждениѐх высшего образованиѐ музыкальной направленности. В статье 
определѐятсѐ методические аспекты изменений в подходах к использования 
традиционных методов обучениѐ специальной дисциплине дирижерского цикла, 
обозначаятсѐ новые возможные пути и эффективные методы дирижерско-хорового 
образованиѐ талантливой молодежи в непростых условиѐх современности. 

Ключевые слова: хоровое дирижирование, дистанционное образование, 
методы обучениѐ, компьятерные технологии. 

SUMMARY 
Karpenko Eugen, Kramska Svitlana. Study of choral conducting in the conditions of 

distance education. 
The relevance of the chosen topic lies in the need to adapt the methodology of 

teaching choral conducting in higher education institutions of Ukraine in conditions of a 
pandemic and quarantine. 

The sudden change in the conditions of teaching and learning has caused not only 
various educational problems, but also has intensified the work of scientists in the context of 
their solution. Today, the Foundation for Scientific and Methodological Works has prepared 
Ukrainian education for the intensive implementation of modern computer technologies, 
without which distance learning is impossible. 

Nowadays the most important task is integration of traditional and innovative 
methods of music education. Methods of using modern innovations in music education of 
conductor and choral profile should be aimed at enhancing choral conductor’s training, 
developing professional and creative abilities and identifying his artistic and creative 
potential with the prospect of its use in further practice. 

One of the important tasks in this direction is the need to integrate well-known 
traditional forms and methods of teaching the art of conducting with the use of innovative 
computer educational technologies. 

The current situation of the pandemic limits the traditional forms of professional and 
personal contact between a teacher and a student-conductor in the educational process in 
conditions of distance learning. But a student can be provided with methodological support 
for improving his professional competence under the guidance of an experienced teacher. 
The effectiveness of this process will be facilitated by the successful combination of 
traditional teaching methods with new professionally significant theoretical and practical 
approaches (reviewing methodological materials, analyzing educational choral work, video 
recording, a cappella conducting, phonogram conducting, creating a virtual choir) in the 
practice of distance conducting education. 

Key words: choral conducting, distance education, teaching methods, computer 
technologies. 
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ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 
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«ЕСТРАДНИЙ СПІВ») ЗАСОБАМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
 

Автор досліджую сутність підготовки естрадного виконавцѐ в контексті 
проходженнѐ дисципліни «Фортепіано». Підкресляютьсѐ роль методичного значеннѐ 
супутніх дисциплін щодо основної траюкторії розвитку студентів, а саме 
інструментального виконавства длѐ підготовки вокаліста. Розглѐнуто конкретні 
методи, спрѐмовані на формуваннѐ культурознавчого рівнѐ з проюкціюя на 
безпосередньо естрадну специфіку. Доведено, що загальне розуміннѐ культурного 
становища в соціумі здатне впливати безпосередньо на розвиток особистості 
вокаліста, а також допомагаю сформувати правильний вектор його діѐльності, 
забезпечити успішність реалізації його виконавської діѐльності. 

Ключові слова: вокал, естрадний виконавець, художньо-естетичне 
сприйнѐттѐ, культурознавство, компетентності. 

 

Постановка проблеми. Динаміка медіапростору, доступність 

технологій спровокувала на сьогодні чіткий вектор руху вокального 

мистецтва, а саме вектор на професіоналізація естрадного вокалу. 

Першочергово це поѐсняютьсѐ стрімкоя потребоя індивідуума усвідомити 

себе ѐк частини соціуму через юднаннѐ з ним доступноя мовоя. 

Мистецтво співу ю найдоступнішим ѐк проѐв голосової комунікації, але 

естрадна піснѐ, ѐка передбачаю швидкоплинний вимір існуваннѐ, здатна 

принижувати значеннѐ мистецтва співу ѐк архетипу української 

ментальності. Вивченнѐ достатньо зручного тексту ѐк вербального, так і 

музичного нівеляять культурознавчу складову вокального мистецтва.  

Формуваннѐ культурознавчої компетентності майбутнього вокаліста-

естрадника, ѐк провідного посередника в культурі комунікації між 

соціумом та індивідом, потребую не тільки інтегрованого підходу до 

вивченнѐ вербальних і невербальних мов, але й зверненнѐ особливої уваги 

на засоби інструментального мистецтва, зокрема фортепіанного, що може 

бути художньо-естетичним її підґрунтѐм. З метоя підготовки 

культуровідповідних ѐкостей у естрадного виконавцѐ у світі широко 

використовуять інтеграція мистецтва в освітній процес, беручи до уваги 

потреби ринку. Сьогодні вокаліст-естрадник повинен володіти широким 

спектром знань, серед ѐких, окрім безпосередньо володіннѐ голосовим 

апаратом, знаннѐ електронних ресурсів длѐ обробки голосових записів, 
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володіннѐ навичками аранжуваннѐ, здатність виѐвлѐти художній смак, 

уміннѐ розроблѐти концепція шоу концерта та номеру, вміти виконувати 

власні пісні на клавішних, а також акомпанувати собі, дотриманнѐ стилѐ 

відповідно до тематики концерту, вміннѐ реагувати на запит публіки й 

передбачати його – усе це виѐвлѐю практичну потребу у професійно 

оріюнтованих методиках формуваннѐ культурознавчої компетентності в 

цілому та розвитку художньо-естетичного сприйманнѐ. Спираячись на той 

факт, що найчастіше одним з обов’ѐзкових освітніх компонент навчальної 

програми з естрадного вокалу ю дисципліна спрѐмована на набуттѐ 

навичок гри на фортепіано, доцільним вважаютьсѐ розглѐнути саме роль 

інструментального мистецтва, зокрема фортепіанного у процесі 

формуваннѐ культурознавчої компетентності вокалістів-естрадників. 

Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐм і виокремленнѐм 

компетентностей, ѐкі покликані бути демонстрантами культурних знань 

індивідуума, займаласѐ низка дослідників: наприклад, дослідженнѐ 

О. Гуренко, М. Елькіна, О. Кисельової, Л. Маслак, О. Никифорова, А. Фліюра, 

визначаять особистісні характеристики длѐ створеннѐ інтегрованого 

комплексу ѐкостей: обізнаність на культурі та професії; процесу чи/та 

результату освіти. При цьому виділѐятьсѐ культурні оріюнтири у формуванні 

культуркомпетентностей майбутнього фахівцѐ, що маять такі варіанти, ѐк: 

загальнокультурний («стосуютьсѐ культури особистості в усіх її аспектах; вона 

передбачаю володіннѐ вітчизнѐноя та світовоя культурноя спадщиноя» 

(Малик, 2007, с. 69–70), «загальні уѐвленнѐ про історія та тенденції розвитку 

тіюї чи іншої форми культури, того чи іншого виду мистецтва» (Гуренко, 2004, 

с. 90–101), «оріюнтуватись у сучасному соціокультурному середовищі» 

(Єжова, 2007, с. 2); інкультурний («достатній ступінь соціалізованості <...> 

індивіда в суспільстві проживаннѐ...», що надаю підстави «засвоїти адекватно 

сутнісні ознаки й риси тіюї культурно-ціннісної системи, що доміную в 

суспільстві», та демонструю рівень «...поінформованості особистості про 

прийнѐтний і неприйнѐтний у даному суспільстві стиль поведінки та комплекс 

світоглѐдних і решти суджень» (Фліер, 2000)). Також ю суттювий внесок 

українських дослідників музикології, наприклад роботи О. М. Олексяк, ѐкі 

базуятьсѐ на вивченні саме музичної педагогіки, де переважаю розвиток 

духовності (Рождественський, с. 64). Але, на поглѐд автора, духовність іде 

порѐд із культурноя самоорганізаціюя індивіда та ці понѐттѐ ю тотожними за 

своюя вагомістя.  

Отже, за достатньої кількості досліджень щодо вивченнѐ понѐттѐ 

культурознавчої компетентності, досліджень длѐ формуваннѐ 
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компетентностей через суміжні складові одніюї галузі (в даному випадку 

музичного мистецтва) длѐ вихованців саме з естрадного виконавства на 

сьогодні не визначено. 

Мета дослідження – сформувати сутність культурознавчої 

компетентності й окреслити методи її формуваннѐ засобами 

інструментального мистецтва у студентів естрадно-вокальної спрѐмованості. 

Методи дослідження: узагальненнѐ літератури й матеріалів мережі 

Інтернет, спостереженнѐ, абстрагуваннѐ, аналіз і синтез. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному концептуальному полі 

зарубіжної та вітчизнѐної вищої освіти компетентнісний підхід уже 

ствердивсѐ, і на сьогодні ми маюмо низку затверджених Стандартів вищої 

освіти, зокрема з Музичного мистецтва длѐ першого бакалаврського рівнѐ, де 

наведено низку чітко визначених компетентностей, ѐкими повинен володіти 

сучасний музикант, у тому числі й естрадний виконавець. У Стандарті вищої 

освіти затверджені такі компетентності: «Загальна компетентність: 2. Знаннѐ 

та розуміннѐ предметної області та розуміннѐ професійної діѐльності, та 

фахові компетентності: 2. Здатність створявати та реалізовувати власні 

художні концепції у виконавській діѐльності; 3. Здатність усвідомлявати 

художньо-естетичну природу музичного мистецтва; 12. Здатність збирати, 

аналізувати, синтезувати художня інформація та застосовувати її в процесі 

практичної діѐльності» (Стандарт вищої освіти України першого 

бакалаврського рівнѐ. Музичне мистецтво, 2019). Це виокремлені 

компетентності, ѐкі й складаять основу опануваннѐ усередкованого понѐттѐ 

культури, а також діѐльності митцѐ – виконавцѐ в цій культурі. Це той спектр, 

ѐкий дозволѐю сформувати культурознавчі знаннѐ відповідно до галузі 

мистецтва, набір ѐкостей, ѐкий сприѐю ефективній реалізації  індивідуального 

та культурного поступу творчої особистості. 

Інакше кажучи, виникаю теза, що культурознавча компетентність 

існую ѐк надкомпетентиність, ѐка здатна продемонструвати загальний 

рівень музиканта (в даному випадку естрадного виконавцѐ) відповідно до 

того соціуму та того репертуару, що він виконую. Це певноя міроя 

кореляютьсѐ з твердженнѐм Ю. Рождественського щодо культурознавства 

ѐк ерудованості у предметі культури: з одного боку, комунікативних 

формах, прийнѐтих у конкретному суспільстві чи його групі (субкультурі), з 

іншого, – сукупності досѐгнень (матеріально-духовних) лядей 

(Рождественський, с. 3). У контексті формуваннѐ висококваліфікованого 

музиканта, естрадного виконавцѐ, виникаю завданнѐ створеннѐ симбіозу 

інтегрованого знаннѐ про цілісний феномен культури, де побутую піснѐ, 
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сам виконавець, соціум, ѐкий хоче/не хоче ця пісня сприймати, 

безпосередньо історико-часовий континуум, ѐкий вклячаю в себе низку 

галузей лядської діѐльності (політичної, релігійної, художньої та ін.). Длѐ 

того щоб зрозуміти пісня й дійсно стати на одній хвилі з реципіюнтом, 

естрадному виконавцеві недостатньо просто добре співати, він повинен 

глибоко зануряватись у текстове, музичне наповненнѐ відповідно не 

тільки свого життювого досвіду, а життювого досвіду свого потенційного 

реципіюнта, ѐкий сформувавсѐ під впливом усіх складових історичного 

становленнѐ. При цьому, цей образ повинен бути доступним і достатньо 

глокальним, тобто зберігати індивідуальність автора за глобальної 

уніфікації відповідно до цільової групи. Тобто, це вміннѐ можна 

співвідносити з культурознавчоя компетентністя, тому що визначеннѐ 

сукупності соціальних норм (на рівні знань, умінь, навичок, ставлень у 

межах певної сфери діѐльності), спільних длѐ різних представників певного 

соціуму – сучасна тенденціѐ в педагогічній трактовці компетенції, ѐка 

виступаю еталоном, критеріальноя моделля длѐ характеристики 

досѐгнень особистості, тобто її компетентності (Малик, 2007, с. 72). 

Слід наголосити, що цѐ компетентність розглѐдаютьсѐ ѐк особистісна 

категоріѐ, в ѐкій доміную прикладний характер: вона охопляю процес і 

результат опануваннѐ й використаннѐ особистістя вокаліста-естрадника 

культури в галузевій діѐльності (професійна культура) зокрема та 

життюдіѐльності в цілому засобами мови. Серед основних ѐкостей 

особистості виділѐять ерудованість у предметі культури загалом та 

професійній культурі. 

Тобто, культурознавча компетентність маю характер інтегрованого, 

динамічного утвореннѐ, ѐке потребую певної навчальної підготовки. Слід 

розуміти, що найближчоя до естрадного виконавцѐ сфероя ю сфера 

інструментального мистецтва. Традиційноя дисципліноя, ѐка входить до 

більшості освітніх програм із підготовки естрадного виконавцѐ ю 

«Фортепіано». Усталеним ю вивченнѐ в контексті ціюї освітньої компоненти 

поліфонічних творів, класичних та длѐ розвитку техніки. Але ѐкщо подивитисѐ 

на це критично, такий підхід не виправдовую себе длѐ формуваннѐ саме 

індивідуальної траюкторії естрадного виконавцѐ. Спираячись на той факт, що 

студенти-естрадники не володіять достатньоя міроя нотноя грамотоя та 

відповідними знаннѐми, такий класичний підхід викликаю в них тільки 

відстороненнѐ від класичної, академічної манери, її неприйнѐттѐ. Але, ѐк 

було зазначено вище, підготовка висококваліфікованого фахівцѐ ю 

першочерговоя метоя сучасної освіти, а культурознавча компетентність 
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майбутнього фахівцѐ свідчить про рівень загальнокультурних і 

профкультурних ѐкостей (мотиваціѐ, здібності, знаннѐ, уміннѐ, навички, 

досвід та ін.) його потенціалу стосовно до гуманітарних (художньо-

естетичних, наукових, філософських та ін.) і проффункціональних напрѐмів. 

Отже, длѐ збереженнѐ індивідуальної траюкторії розвитку, а також длѐ 

створеннѐ обізнаної професійної особистості можливо слід мінѐти вектор 

наповненнѐ дисципліни «Фортепіано». Одним із таких способів 

некардинальних змін може стати зверненнѐ до сучасних обробок класичної 

музики. На сьогодні ю низка композиторів (навіть скоріше аранжувальників), 

ѐкі створяять спрощені варіанти, обробленої класичної музики відповідно 

до різних жанрів. Зрозуміло, що першочерговим повинно стати 

прослуховуваннѐ першоджерела, з метоя продемонструвати зразок, ѐкий не 

втратив актуальності. Длѐ того, щоб вірно спрѐмовувати студента в 

культурознавчий простір, слід порѐд з обробкоя надавати йому завданнѐ 

теоретичного типу. Наприклад, охарактеризувати жанр і стиль обробки. 

Послухати зразок і визначити основні зміни, що відбулисѐ. Сучасні 

естрадники достатньо добре у своїй більшості оріюнтуятьсѐ в сучасних стилѐх, 

тому таке завданнѐ сприѐтиме активізації вже існуячих знань, ѐкі вони 

отримуять на занѐттѐх із вокалу та поглиблення їх через певний арочний тип 

мисленнѐ з академічноя музичноя думкоя.  

Одним із доцільних методів підсиленнѐ культурознавчої 

компетентності відповідно до комунікаційних її складових, може стати така 

форма роботи з фортепіано, ѐк-от: студентові запропонувати класичну тему, 

можна також у спрощеному варіанті, а в подальшому він повинен підготувати 

есе на тему «У ѐкому стилі він хотів би зробити аранжуваннѐ ціюї теми». 

Безумовно, що найвищим результатом була б спроба імпровізації на 

запропоновану тему, але це залежить тільки від загального рівнѐ студента. 

Також одним із методів, ѐкі можливо використовувати в освітньому процесі 

длѐ формуваннѐ культурознавчої компетентності майбутніх естрадних 

виконавців, ю традиційний підбір акомпанементу під мелодія. При цьому, 

рекомендовано брати мелодія простого, романсового складу, ѐка дозволить 

широкий вибір варіантів реалізації голосових і супровідних можливостей. 

Головноя умовоя длѐ таких завдань повинна стати вербальна та слухова 

активність студента. Йдетьсѐ не про формальне виконаннѐ завданнѐ, а його 

глибоке переосмисленнѐ відповідно до своюї специфіки. Основноя метоя 

повинна зберігатись ідеѐ не отриманнѐ продукту самостійної роботи ѐк 

результату навчаннѐ. Процес підготовки повинен бути надметоя освітнього 

процесу. Це обґрунтовано тим фактом, що вокальне мистецтво, 
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першочергово естрадне, ю масовоя культуроя, ѐка за призначеннѐм, 

охопляю специфічні різновиди духовного виробництва, розрахованого на 

«середнього» споживача та спрѐмована сьогодні на відображеннѐ всіх 

побутових цінностей соціуму, тіюя культуроя чи субкультуроя, ѐка виникаю у 

дзеркалі історичних подій. Вокально-естрадна музика в цілому ю потужним 

дзеркалом соціально-історичного континууму її функціонуваннѐ. Це 

пов’ѐзано з тим фактом, що одніюя з умов ю фактор її тиражуваннѐ, що 

можливо тільки за умов насиченості своюрідними інтонаційними, 

словесними, стильовими формулами часу. Йдетьсѐ про те, що естетичні 

параметри взаюмодії масового естрадно-музичного мистецтва з реципіюнтом, 

споживачем вокального-естрадного продукту ґрунтуятьсѐ на 

культурологічно-соціологічних чинниках, ѐкі спрѐмовані на відображеннѐ всіх 

зазначених факторів длѐ створеннѐ комунікаційного простору.  

У процесі створеннѐ комунікації в просторі естрадно-вокальної 

музики відповідальна роль належить саме виконавцеві, ѐкий ю носіюм 

композиційно-сценічних надбань у втіленні пісенного номеру та донесенні 

його змістового наповненнѐ до реципіюнта. Естрадний співак існую на межі 

суспільної думки, композиторського задуму та інтерпретації. Виконавець 

трактуютьсѐ ѐк представник соціально-культурної сфери, його місіѐ – бути 

провідником до прийнѐтих у суспільстві цінностей і ідеалів, його діѐльність 

пов’ѐзана зі спілкуваннѐм, публічними виступами. Естрадне вокальне 

виконавство – це такий різновид художньої комунікації, де через 

узагальнену музично-артистичну форму відбуваютьсѐ вид діѐльності, ѐкий 

використовую певні універсальні длѐ лядської спільноти канони та існую у 

виглѐді сценічної постановки та пропагую певні ціннісні концепти культури.  

Це обумовляю потребу в підвищенні ерудованості майбутнього 

фахівцѐ у змісті культури в цілому (системна обізнаність у сукупності 

значеннювих духовно-матеріальних артефактів і засобах комунікації, 

необхідних у культурно-соціальному середовищі) та його професійної 

культури (культуродоцільні ѐкості майбутнього фахівцѐ відповідно до 

освітньо-професійної компетенції: критеріїв, параметрів і рівнів 

професійної освіти; процесу та результату профдіѐльності: володіннѐ та 

адекватне використаннѐ профетикету, корпоративних традицій, службових 

мов обміну інформаціюя та ін.).  

За сутністя, це оперуваннѐ до їх можливості сприйнѐттѐ. Серед 

основних чинників дослідники художньо-естетичного сприйманнѐ 

передусім виділѐять такі психологічні ѐкості та характер процесу, ѐк: 

мотиваціѐ, спостережливість, уважність, пам’ѐть, у тому числі зорова, уѐва, 
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емоційність, емпатіѐ, зокрема, й рівень загального розвитку реципіюнта та 

ретранслѐтора в цілому. Психологічний характер процесу проѐвлѐютьсѐ, по-

перше, через виокремленнѐ й переживаннѐ особистісного змісту, 

опануваннѐ зв’ѐзків із власноя індивідуальноя траюкторіюя, що міститьсѐ у 

творі мистецтва, по-друге, через перевтіленнѐ в художня реальність і 

співпереживаннѐ закладеного в мистецькому творі змісту, по-третю, 

відбуваютьсѐ мисленнѐ не тільки логічне, але й в образах; розпізнаваннѐ, 

розуміннѐ, встановляваннѐ естетичної цінності об’юктів художньої та 

реальної дійсності на підставі відповідних знань і вмінь (естетичне 

судженнѐ)), умови (середовище, в ѐкому відбуваютьсѐ естетичне 

сприйманнѐ; естетична діѐльність/ творчість) і засоби (індивідуальний 

підхід; наслідуваннѐ (мімезис); емпатіѐ; асоціації, порівнѐннѐ нової 

інформації з тіюя, що ю у свідомості (пам’ѐті), з власними цінностѐми тощо).  

Художньо-естетичне сприйманнѐ ю невід’юмним увиразником 

культурознавчої компетентності, оскільки не тільки займаю безпосередню 

місце в її структурі, відповідаю духовній сутності культури, реалізую її функції, 

але й маю особистісно оріюнтований, специфічно діѐльнісний, інтегрований і 

динамічний характер. Це категоріѐ, що передбачаю у своїй структурі 

потенціал і діѐльність особистості з тими самими провідними структурними 

компонентами, ѐк-от: мотиваціѐ, емоційна чуттювість, знаннѐ (художнѐ 

грамотність), уміннѐ й навички робити оцінку й оперувати засобами 

вербальних і невербальних систем різних видів музичної творчості. Звернімо 

увагу, що провідними елементами сутності художньо-естетичного 

сприйманнѐ ѐк процесу визначаять не стільки встановленнѐ значеннѐ 

зображуваного чи констатації відомих елементів дійсності, а виокремленнѐ 

та переживаннѐ особистісного змісту, що міститьсѐ у творі мистецтва, 

можливість перевтіленнѐ в художня реальність і співпереживаннѐ її героѐм 

(Аристова, 2016). Суголосним останній здатності – до переживаннѐ – ю думка 

про переживаннѐ різнорідних психологічних процесів (напр., конфлікту; 

емпатії) особистістя. Проте більша увага у визначенні понѐттѐ «художньо-

естетичне сприйманнѐ» приділѐютьсѐ естетичним почуттѐм від дійсності 

(Єжова, 2007), відчуттѐм насолоди (зокрема, естетичної) від прекрасного в 

дійсності. Естетична творчість лядини ю сутнісний елемент художньо-

естетичного сприйманнѐ. Знаннѐ, уміннѐ, здатності, навички та ставленнѐ 

постаять ѐк духовно-практичний досвід, що маю учень, і розглѐдаятьсѐ в 

контексті пізнаннѐ художнього твору, наприклад, розуміннѐ учнем змістового 

та конструктивного компонентів музичного твору-взірцѐ, здатність цілісно й 

осмислено сприймати художній образ ѐк юдності виражальних засобів і 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

422 

задуму автора; уміннѐ не тільки проаналізувати художній твір за істотними 

рисами, але й висловити свою ставленнѐ до нього, поѐснивши його: дати 

емоційно-особистісну, морально-естетичну оцінку твору живопису; 

І. Дичківська указую на низку необхідних здібностей і вмінь у визначенні рівнѐ 

розвитку художньо-естетичного сприйманнѐ, наприклад, уміннѐ сприймати 

художній твір: виѐвлѐти тематичний задум і художня ідея, аналізувати 

структуру твору, визначати авторське ставленнѐ до персонажів, розглѐдати 

художні засоби в юдності зі змістом – їх ролі в реалізації автором свого 

тематичного та ідейного задуму (Дичківська, 2004). 

Художньо-естетичне сприйманнѐ ѐк результат розкриваютьсѐ завдѐки 

таким елементам, ѐк: духовне збагаченнѐ в цілому та підвищеннѐ мотивації, 

розширеннѐ й корекціѐ оріюнтацій і цінностей; розвиток світоглѐду, чуттювості, 

спостережливості, почуттѐ міри, гармонії, самоаналізу, естетичного смаку, 

творчої уѐви; зваженості оцінок (Луговий, 2009). Потреба художньо-

естетичного сприйнѐттѐ дозволить долучити до інструментального класу з 

фортепіано знаннѐ з інших дисциплін, що сприѐтиме поглиблення 

інтегрованих підходів. Важливим фактом буде практична оріюнтованість даної 

роботи, її відповідність індивідуальній траюкторії розвитку. Зануреннѐ у свої 

враженнѐ, у свої відчуттѐ, асоціаціѐ з музичним матеріалом із подальшим 

ототожняваннѐм з відповідноя епохоя призведе до створеннѐ естетично-

наповненого змістового твору, навіть за його елементарного технічного 

втіленнѐ. Адаптаціѐ культурного змісту сприѐтиме диференціації у виборі 

емоцій і стилів виконаннѐ власного вокального репертуару, передбачення 

можливостей сприйнѐттѐ себе – іншими. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Підсумовуячи вищенаведене, можна стверджувати, що інтегрованість, ѐка 

спрѐмована на врахуваннѐ індивідуальної стратегії розвитку студента, 

повинна мати в собі поклик до формуваннѐ певної культурознавчої 

компетентності, ѐка повинна поюднувати в собі стандарти загальні й фахові 

компетентності відповідно до стандарту, але й прѐмо та опосередковано 

акцентувати увагу на комплексній індивідуально-психологічній властивості 

особистості, в ѐкій емоційна реакціѐ поюднуютьсѐ з аналітико-синтетичноя 

діѐльністя свідомості. Культурознавча компетентність у естрадних 

виконавців, можна формувати через інструментальне мистецтва, зокрема 

на дисципліні «Фортепіано», де важливості набуваю не кінцевий продукт, 

програмні результати навчаннѐ традиційно трактовані ѐк уміннѐ володіти 

інструментом, а скоріше ѐк процес і результат художньо-естетичної 
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діѐльності сприйнѐттѐ музичного твору у процесі його переосмисленнѐ 

відповідно до власних уподобань з урахуваннѐм вікового досвіду поколінь. 

Перспективами даного дослідженнѐ ю втіленнѐ зазначених у ньому 

методів на практичних занѐттѐх із «фортепіано», тобто підготовка та 

проведеннѐ повноцінного експерименту длѐ аналізу можливостей 

досѐгненнѐ зазначеної культурознавчої компетентності, ѐк узагальненнѐ 

низки компетентностей, затвреджених у Стандарті. Саме такий підхід 

дозволить проѐвлѐтисѐ комплексу індивідуально-психологічних і прикладних 

властивостей особистості під час художньо-творчого освоюннѐ дійсності. 

Провідними ѐкостѐми особистості в цьому процесі ю мотиваціѐ до художньо-

естетичного об’юкта, ѐким ю першочергово його власна творчість та власна 

естрадно-вокальна діѐльність, відповідні знаннѐ, його особисті здібності та 

вміннѐ. Засади інтегрованості й динамічності сприѐять адаптованості 

культурного змісту компетентності майбутнього фахівцѐ до різних обставин і 

дозволѐять корегувати їх ѐкісні та кількісні характеристики.  
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РЕЗЮМЕ 
Курышев Евгений. Основные векторы формированиѐ культуроведческой 

компетентности у студентов специальности «Музыкальное искусство» (направление 
«Эстрадный вокал») средствами инструментального искусства. 

Автор исследует сущность подготовки эстрадного исполнителѐ в 
контексте прохождениѐ дисциплины «Фортепиано». Подчеркиваетсѐ роль 
методического значениѐ сопутствуящих дисциплин относительно основной 
траектории развитиѐ студентов, а именно инструментального исполнительства 
длѐ подготовки вокалиста. Рассмотрены конкретные методы, направленные на 
формирование культурознаниѐ с учетом непосредственно эстрадной специфики при 
этом, учитываятсѐ параллельное развитие инструментального исполнительства. 
Доказано, что общее понимание культурного положениѐ в социуме способно влиѐть 
непосредственно на развитие личности вокалиста, а также помогает 
сформировать правильный вектор его деѐтельности, обеспечить успешность 
реализации его в исполнительской деѐтельности.  
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Ключевые слова: вокал, эстрадный исполнитель, художественно-
эстетическое восприѐтие, культурознание, компетентности. 

SUMMARY 
Kuryshev Eugene. The main vectors of the formation of cultural competence in 

students majoring in “Musical Art” (direction “Pop Vocal”) by means of instrumental art. 
In this article, the author explores the essence of training a pop singer in the context of 

studying the discipline “Piano”. The methodological significance of related disciplines in relation 
to the main trajectory of students’ development, namely instrumental performance for vocalist 
training, is emphasized. Special emphasis is placed on the general cultural component in pop 
vocalists training, on the social significance of the figure of the vocalist in the context of cultural 
formation. In order to understand a song and really be on the same wavelength with the 
recipient, it is not enough for a pop singer to sing well, he must immerse himself deeply in the 
lyrics, music content, not only his life experience but the life experience of his potential recipient, 
formed under the influence of all components of the historical formation. This competence is 
considered as a personal category, which is dominated by the applied nature: it covers the 
process and result of mastering and using the personality of a vocalist-pop culture in the industry 
(professional culture) in particular and life in general by means of language. Among the main 
personality traits is erudition in the subject of culture in general and the professional culture of 
pop vocalists. The article defines that cultural competence has the character of an integrated, 
dynamic quality that requires some training, which can be based on a conglomeration of 
combinations of theoretical and practical disciplines of the normative cycle of training. The 
connection with artistic communication is indicated, where through a generalized musical-artistic 
form there is a kind of activity that uses certain universal canons for the human community and 
exists in the form of stage production and promotes certain value concepts of culture. 
Considerable attention is also paid to perception as a manifestation of artistic and aesthetic 
activity, which highlights such psychological qualities and nature of the process as motivation, 
observation, attention, memory, including visual, imagination, emotionality, empathy, including 
the level of general development of the recipient and the repeater as a whole. The conclusions 
outline cultural competence, which should combine the standard of general and professional 
competence that meets the standard, but also, directly and indirectly, emphasize the complex 
individual psychological characteristics of the individual, in which the emotional reaction is 
combined with analytical and synthetic activities of consciousness by the development of the 
individual strategy of students. 

Key words: vocals, pop performer, artistic and aesthetic perception, cultural studies, 
competence. 
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МУЗИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ЯК 

МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

У статті досліджено музичну компетентність майбутніх учителів 
хореографії. Аналіз наукової літератури в галузі педагогіки мистецтва дозволив 
з’ѐсувати, що означена компетентність ю інтегрованим утвореннѐм, ѐке 
складаютьсѐ з обізнаності щодо взаюмозв’ѐзків художніх елементів музичного й 
хореографічного мистецтва, умінь визначеннѐ та класифікації цих елементів, 
навичок автентичного втіленнѐ емоційного змісту музичного твору під час 
постановочної, педагогічної та виконавської діѐльності. З’ѐсовано, що формуваннѐ 
музичної компетентності майбутніх учителів хореографії ю важливим чинником 
професійного становленнѐ згаданих фахівців. Уточено, що подальші розвідки 
окресленої проблеми доцільно зосередити в напрѐмі визначеннѐ структури музичної 
компетентності майбутніх учителів хореографії. 

Ключові слова: майбутні вчителі хореографії, музична компетентність, 
фахова підготовка. 

 

Постановка проблеми. Фундаментальний зв’ѐзок, ѐкий існую між 

музикоя та хореографіюя зумовляю необхідність формуваннѐ здатностей 

майбутнього вчителѐ хореографії виѐвлѐти синкретичну юдність цих видів 

мистецтва. Означене передбачаю, також, переосмисленнѐ функціональної 

ролі музики, її сприйнѐттѐ не просто ѐк музичного супроводу, але ѐк 

змістоутворяячого початку хореографічного мистецтва. Актуальності така 

здатність набуваю ѐк у хореографічно-освітньому процесі, так і у 

хореографічно-постановочній діѐльності. Зокрема, забезпечую можливість 

хореографа інтерпретувати музичні метроритмічні фігури, драматургія, 

стилістичні й жанрові особливості, характер та емоційний зміст музичного 

твору ѐк структурно-смислові компоненти хореографічного дійства, 

внаслідок чого останню набуваю рис художнього видовищного тексту. 

Отже, чинник взаюмопов’ѐзаності художніх процесів хореографічної 

творчості та специфічних закономірностей музичного розвитку зумовляю 

https://orcid.org/0000-0003-4073-8707
https://orcid.org/0000-0003-3719-3988
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доцільність формуваннѐ компетентності майбутніх учителів хореографії, ѐка 

інтегрую в собі низку ѐкостей і вмінь. Серед таких, насамперед, слід звернути 

увагу на метроритмічне почуттѐ, розвиненість ѐкого ю необхідноя задлѐ 

виконаннѐ й постановки танців, що обумовлено їх ритмопластичноя 

природоя. Важливоя ю, також, здатність виѐвленнѐ спільних (в історичному, 

жанрово-стилістичному та етнокультурному контекстах) художньо-лексичних 

початків музики й хореографії. Необхідним представлѐютьсѐ формуваннѐ й 

удосконаленнѐ вмінь майбутніх хореографів розкривати під час 

хореографічно-педагогічної діѐльності емоційний змісту музичного твору з 

метоя реалізації його духовного потенціалу. 

Таким чином, формуваннѐ музичної компетентності ю актуальноя 

педагогічноя стратегіюя фахової підготовки студентів-хореографів. 

Натомість проблема формуваннѐ означеної компетентності ю недостатньо 

висвітленоя в мистецько-педагогічних дослідженнѐх. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблематика формуваннѐ фахових 

компетентностей у галузі мистецької, зокрема, хореографічної освіти 

розглѐдаютьсѐ в наукових дослідженнѐх у контексті визначеннѐ доцільності 

застосуваннѐ компетентнісного підходу з метоя підвищеннѐ ефективності 

фахової підготовки майбутніх фахівців (Ю. Герасимова, Т. Калашнікова, 

Ля Цѐньцѐнь, О. Мартиненко, Т. Медвідь, О. Перліна, О. Реброва, 

С. Твердохліб, Т. Філановська та ін.). Учені розглѐдаять компетентність 

студента-хореографа ѐк основоположну педагогічно-фахову ѐкість, 

формуваннѐ ѐкої відбуваютьсѐ за умов упровадженнѐ педагогічних 

технологій, заснованих на інтеграції духовно-особистісної, соціально-

психологічної та технологічної складових. 

Як підкресляю Ля Цѐньцѐнь, тільки високий рівень сформованості 

художньої компетентності гарантую в майбутньому спроможність педагога-

хореографа до реалізації розвивально-виховного потенціалу поліхудожніх 

систем, ѐкоя ю синтетичне мистецтво хореографії (Ля Цѐньцѐнь, 2010). 

Також увага науковців окремо приділѐютьсѐ дослідження музичної 

компетентності майбутніх фахівців хореографічної освіти. За висновком 

учених, дана компетентність вклячаю такі елементи ѐк музичне мисленнѐ, 

музична пам’ѐть, відтвореннѐ руху в заданому метроритмічному малянку 

й художньо-образна координаціѐ, ѐка забезпечуютьсѐ естетичним 

сприйнѐттѐм і пластичним відтвореннѐм руху через екзерсис танця 

(Медвідь, 2016; Реброва, 2016; Хмелевська & Петрова, 2016). 

Отже, фахова підготовка майбутніх учителів хореографії ю складноя, 

інтегрованоя, тому актуальності набуваю проблема формуваннѐ 
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компетентностей, ѐкі за суття відповідаять загальним, інтегральним і 

спеціальним фаховим, але містѐть у собі певні вміннѐ та ѐкості, ѐкі 

забезпечуять здатність учителѐ хореографії відтворявати фахову діѐльність 

на належному рівні. 

Мета статті – висвітлити сутність музичної компетентності майбутніх 

учителів хореографії та визначити основні елементи, ѐкі входѐть до її змісту. 

У дослідженні застосовано методи: аналізу наукової літератури з 

галузей педагогіки, мистецтвознавства, педагогіки мистецтва та синтезу 

визначених теоретичних понѐть і категорій длѐ розкриттѐ сутності й 

функціонального значеннѐ музичної компетентності, визначеннѐ 

психолого-педагогічних аспектів їх формуваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Твердженнѐ щодо важливості 

формуваннѐ здатностей майбутніх учителів хореографії творчо сприймати 

й інтерпретувати музичну мову лунаю в наукових дослідженнѐх. Зокрема, 

науковцѐми наголошуютьсѐ на необхідності формуваннѐ у згаданих 

фахівців темпо-ритмічних умінь (О. Реброва, Чжан Юй); художньо-

комунікативних умінь (Ю. Волкова), композиційно-образних умінь, що 

ґрунтуятьсѐ на відповідних уѐвленнѐх (Н. Батяк, Л. Степанова, Сунь 

Пенфей, Цзен Тунчуньхуй, Н. Шатайло), уміннѐ музично-хореографічної 

творчої діѐльності (Ю. Петрова); музичної термінологічної грамотності й 

умінь її застосовувати в хореографічній композиційній діѐльності, 

самостійній роботі (О. Реброва, О. Мікулінська, Л. Маркіна, Ля Цѐньцѐнь). 

Спільним у наукових дослідженнѐх виѐвлѐютьсѐ визнаннѐ того, що 

основу комплексних та інтегрованих фахових і загальних компетентностей 

учителів хореографії складаю різноманітний за смислом тезаурус. 

Поширеннѐ поліхудожнього семантичного тезаурусу студентів передбачаю 

цілеспрѐмоване використаннѐ герменевтичних технологій навчаннѐ з 

метоя інтелектуального й емоційного розвитку майбутніх фахівців. 

Науковці стверджуять, що його квінтесенція складаю термінологічна 

грамотність, ѐка ю фаховим утвореннѐм, атрибутом специфічного синтезу 

мистецької та науково-педагогічної мови.  

Зокрема О. Реброва зазначаю, що фаховий тезаурус студентів-

хореографів ю достатньо широким, що зумовлено різноманітними 

галузѐми знань, ѐкі вони вивчаять. Між тим, за твердженнѐм вченої, 

термінологічна грамотність майбутнього вчителѐ ю фаховим утвореннѐм, 

атрибутом специфічної наукової мови певної галузі знань, що забезпечую їх 

розуміннѐ, усвідомленнѐ й користуваннѐ у процесі навчаннѐ, науково-

дослідницького, художньо-виконавського й педагогічного процесів. Отже, 
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проблема формуваннѐ термінологічної грамотності ю актуальноя та може 

бути розглѐнута крізь призму організації навчаннѐ ѐк чинник підвищеннѐ 

ѐкості освіти (Реброва, 2016). 

Художнѐ термінологічна грамотність ю основоя художньої 

компетентності. З цього приводу Л. Маркіна зазначаю, що найбільш 

складним елементом фахової компетентності хореографа ю художнѐ 

компетентність, адже особливістя фахової діѐльності педагога-хореографа 

виѐвлѐютьсѐ необхідність володіти специфічними мовами різних видів, 

стилів і жанрів мистецтва (Маркина, 2007, с. 206). 

У широкому сенсі художнѐ компетентність виступаю ѐк процес і 

результат набуттѐ досвіду кваліфікованого функціонуваннѐ особистості в 

мистецькому середовищі, у тому числі й у художньо-освітньому процесі. У 

такому розумінні художнѐ компетентність виконую інтегруячу функція, адже 

освояячи одну зі сфер художньої творчості, майбутній фахівець обов’ѐзково 

стикаютьсѐ з іншими видами та сферами художньо-творчої діѐльності. 

У підготовці вчителѐ хореографії художньо-педагогічна 

компетентність набуваю особливої актуальності ѐк така, що виѐвлѐютьсѐ 

ѐкісним сегментом фахової підготовки майбутнього вчителѐ. Фахівець, 

ѐкий володію високим рівнем сформованості художньої компетентності 

характеризуютьсѐ наѐвністя глибоких знань про фахово-обраний вид 

мистецтва та художньої творчості в цілому; оріюнтаціюя в їхньому 

педагогічному потенціалі в художньо-естетичному вихованні та в розвитку 

здібностей школѐрів; умінні й досвіді використаннѐ комплексу знань у 

виконавському процесі в умовах педагогічної діѐльності. 

Між тим, у процесі вузівської хореографічної підготовки виникаю 

протиріччѐ між потребоя у формуванні інтегрованої за своюя сутністя 

компетентності майбутнього педагога-хореографа та «практикоя її 

формуваннѐ на основі обраного фахового виду мистецтва», на що звертаю 

увагу у своюму дослідженні Ля Цѐньцѐнь; далі дослідницѐ уточняю, що 

«формуваннѐ художньої компетентності (студентів-хореографів) 

здійсняютьсѐ переважно за допомогоя фахових … хореографічних 

дисциплін, а інтеграційні зв’ѐзки музики й хореографії стаять поза увагоя 

компетентнісного підходу» (Ля Цѐньцѐнь, 2010, с. 4). 

Така ситуаціѐ спостерігаютьсѐ й на прикладі термінологічної 

компетентності, ѐку в ході нашого дослідженнѐ визначено ѐк основу 

інтегрованої художньо-педагогічної компетентності. Отже, розглѐдаячи 

педагогічні аспекти формуваннѐ термінологічної компетентності майбутніх 

студентів-хореографів науковці здебільшого звертаять увагу на опануваннѐ 
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фаховим хореографічним тезаурусом. Зокрема А. Верхолѐк вказую, що 

набуттѐ майбутніми викладачами хореографії фахової термінологічної 

компетентності полѐгаю в засвоюнні ними французьких та англійських 

(сучасний танець)  хореографічних термінів, а також у формуванні вміннѐ 

застосовувати їх під час фахової діѐльності (Верхолѐк, 2016, с. 93). 

О. Мартиненко у структурі фахової компетентності студента-

хореографа визначаю вміннѐ «вільно застосовувати наукові та 

хореографічні терміни» ѐк ознаку сформованості «інструментальної 

компетентності» майбутнього вчителѐ хореографії (Мартиненко, 2015). 

О. Шиліна також визначаю володіннѐ майбутнім педагогом-

хореографом фаховоя термінологіюя важливоя ознакоя сформованості 

його теоретико-методичної компетентності (Шиліна, 2010). 

У дослідженні Т. Медвідь володіннѐ спеціальноя хореографічноя 

термінологіюя також вклячено до ознак «хореографічної компетентності», 

проте дослідник, розглѐдаячи проблематику фахового змісту 

компетентностей майбутніх педагогів-хореографів, підкресляю важливість 

формуваннѐ музичної компетентності: «без музично-інформаційної 

компетентності неможлива фахова діѐльність балетмейстера, керівника 

хореографічного колективу, артиста балету, викладача фахових дисциплін і 

репетитора» (Медвідь, 2016, с. 104). Серед умінь музично-інформаційної 

компетентності Т. Медвідь визначаю «володіннѐ знаннѐми з теорії та історії 

музики, необхідними длѐ роботи в хореографічному класі, музикальність, 

відчуттѐ метроритму, здатність працявати в ансамблі з іншими 

танцівниками та концертмейстером, здатність до самостійного пошуку 

музичного матеріалу» (Там само). 

За спостереженнѐм І. Хмелевської та Ю. Петрової, досконалість 

хореографічного виконаннѐ визначаютьсѐ вміннѐм до «передачі пластично-

виразовими рухами, хореографічними екзерсисами художньо-образного 

змісту музичного твору, що обираютьсѐ длѐ створеннѐ танцявальної 

композиції» (Хмелевська & Петрова, 2016, с. 142). Але рівень музичної 

компетентності майбутніх викладачів хореографії (незважаячи на 

наѐвність у навчальному плані таких дисциплін, ѐк гра на музичному 

інструменті, основи теорії музики) не забезпечую їм можливості  

реалізовувати це особливе вміннѐ належним чином. У цьому контексті ми 

згодні з ученими в тому, що така ситуаціѐ зумовлена недостатньоя 

розробленістя методично-теоретичної бази формуваннѐ в майбутніх 

фахівців хореографічної освіти здатностей специфічними засобами танця 

відображувати виразність елементів музичної мови. Спираячись на 
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власний практично-педагогічний досвід авторки зазначаять, що 

відчуваютьсѐ нестача деѐкого спеціального навчального курсу, що приділив 

би увагу аспектам адаптації музичних ознак із точки зору можливостей їх 

збагненнѐ та інтерпретації під час хореографічної діѐльності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже 

оскільки основоя хореографічного мистецтва ю, насамперед, синтез пластики 

й музики. Поюднаннѐ цих двох художніх початків складаю, також, і основу 

фахової компетентності хореографів. Таким чином, взаюмозв’ѐзок і 

взаюмовплив хореографічного й музичного мистецтв маю глибоке підґрунтѐ. 

Наукова думка, досліджуячи динаміку корелѐції компонентів музичного та 

хореографічного мистецтв, виѐвлѐю розбіжність наукових поглѐдів: від таких, 

що визнаять танцявальний початок у ѐкості базового засобу вираженнѐ 

лядських емоцій, а музичне мистецтво лише опосередкованоя формоя 

відображеннѐ танцявальної інтонації, до таких теорій, у ѐких музика 

визначаютьсѐ ѐк координуяче першоджерело танця. Між тим, у науково-

педагогічних дослідженнѐх сформованість музичної компетентності 

майбутніх учителів хореографії визначаютьсѐ необхідноя умовоя здійсненнѐ 

ними фахової діѐльності. Усвідомленнѐ цього чинника зумовляю 

інтегрований характер вузівської підготовки майбутніх викладачів 

хореографії – студенти вивчаять дисципліни ѐк хореографічного, так і 

музичного, музично-теоретичного, мистецтвознавчого спрѐмуваннѐ. 

Таким чином, проведений аналіз досліджень дозволив установити, що 

музична компетентність майбутніх учителів хореографії ю динамічноя 

інтегрованоя сукупністя знань щодо взаюмозв’ѐзків художніх елементів 

музичного й хореографічного мистецтва (метроритмічна організаціѐ, 

жанрово-стильові взаюмозв’ѐзки тощо), умінь визначеннѐ та класифікації цих 

елементів,  навичок автентичного втіленнѐ емоційного змісту музичного 

твору під час постановочної, педагогічної та виконавської діѐльності. Оскільки 

фундаментальним чинником, що спорідняю музичне мистецтво з 

хореографічним, фактично обумовляю їх синкретичний зв’ѐзок ю метроритм, 

одним з елементів даної компетентності доцільно розглѐдати музично-

метроритмічне чуттѐ, ѐке забезпечую процес пізнаннѐ музичного мистецтва 

хореографом. Також важливим длѐ майбутнього вчителѐ хореографії ю 

опануваннѐ вмінь щодо активного творчого сприйнѐттѐ музики, формуваннѐ 

емпатійного, зацікавленого ставленнѐ до неї, у зв’ѐзку з чим актуалізуютьсѐ 

роль художньо-перцептивних здатностей. Між тим, сфероя фахової 

активності хореографа ю мистецтво, що обумовляю необхідність оволодіннѐ 

мовоя мистецтва, ѐк носіѐ художньої інформації. Отже, набуттѐ музично-
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термінологічної грамотності, що виѐвлѐютьсѐ в опануванні специфічної 

музично-мистецької термінології, забезпечую фахове зростаннѐ майбутнього 

хореографа. На основі з’ѐсованого подальші наукові розвідки вважаюмо 

необхідним присвѐтити уточнення структури музичної компетентності 

майбутніх учителів хореографії.  
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РЕЗЮМЕ 
Микулинская Ольга, Лисовская Нина, Трощенко Владимир. Музыкальнаѐ 

компетентность будущих учителей хореографии как художественно-педагогическаѐ 
проблема. 

В статье исследована музыкальнаѐ компетентность будущих учителей 
хореографии. Анализ научной литературы в области педагогики искусства позволил 
выѐснить, что даннаѐ компетентность ѐвлѐетсѐ интегрированным конструктом, 
состоѐщим из осведомленности о взаимосвѐзѐх художественных элементов музы-
кального и хореографического видов искусства, умений определениѐ и классификации 
этих элементов, навыков аутентичного воплощениѐ эмоционального содержаниѐ 
музыкального произведениѐ во времѐ постановочной, педагогической и исполни-
тельской деѐтельности. Установлено, что формирование музыкальной компетент-
ности будущих учителей хореографии ѐвлѐетсѐ важным фактором профессионального 
становлениѐ упомѐнутых специалистов. Уточнено, что дальнейшее исследованиѐ 
обозначенной проблемы целесообразно сосредоточить в направлении определениѐ 
структуры музыкальной компетентности будущих учителей хореографии. 

Ключевые слова: будущие учителѐ хореографии, музыкальнаѐ 
компетентность, профессиональнаѐ подготовка. 

SUMMARY 
Mikulinska Olha, Lisovska Nina, Troshchenko Volodymyr. Musical competence of 

future choreography teachers as an artistic and pedagogical problem.  
The article is aimed at clarifying the essence of the musical competence of future 

choreography teachers and determining the main elements that make up its content. The 
application of the methods of theoretical analysis of scientific literature in the field of 
pedagogy, art history, art pedagogy, followed by the synthesis of theoretical concepts and 
categories, made it possible to come to certain conclusions. In particular, the following was 
found out: in view of the fact that the basis of choreographic art is the synthesis of plasticity 
and music, an important aspect of the professional training of future choreography teachers 
is formation of their musical competence. The analysis of the studies made it possible to 
establish that the musical competence of future choreography teachers is a dynamic 
integrated body of knowledge about the relationship of artistic elements of musical and 
choreographic art (metro-rhythmic organization, genre-style relationships, etc.), the ability to 
define and classify these elements, skills of authentic embodiment of the emotional content 
of a piece of music during staging, teaching and performing activities. Since the fundamental 
factor that makes the art of music related to the choreographic art, that actually determines 
their syncretic connection, is the metro rhythm, one of the elements of this competence is 
appropriate to consider the musical-metro-rhythmic feeling, which ensures the process of 
learning musical art by the choreographer. It is also important for the future teacher of 
choreography to master the skills to actively and creatively perceive music, to form an 
emotionally interested attitude towards it, in connection with which the role of artistic and 
perceptual abilities is actualized. The formation of musical terminological literacy, which is 
manifested in the mastery of specific musical and artistic terminology, ensures the growth of 
the professional level of the future choreographer. On the basis of the clarified further 
scientific research, we consider it necessary to devote to clarifying the structure of the 
musical competence of future choreography teachers. 

Key words: future choreography teachers, musical competence, professional training. 
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ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ФОРТЕПІАННОЇ 

ТЕХНІКИ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

У статті розкриваютьсѐ роль технічних вправ, що використовуятьсѐ у 
фортепіанній педагогічній практиці музичних вишів. Автор спираютьсѐ ѐк на свої власні 
методичні установи, так і на досѐгненнѐ свого викладача часів навчаннѐ в 
консерваторії – видатного піаніста та педагога, Заслуженого артиста України Віталіѐ 
Васильовича Сючкіна. Статтѐ розповідаю про роботу над фортепіанноя технікоя в 
класі спеціального фортепіано. З ціюя метоя аналізуютьсѐ методика вибору вправ та 
віртуозних етядів, процес їх засвоюннѐ та вдосконаленнѐ, прогнозуваннѐ можливих 
результатів. Автор даю характеристику фортепіанним вправам різних авторів, ѐкі 
мали схожу мету, – розвиток швидкості пальців, вільне володіннѐ виконавцем різними 
видами фактури, засвоюннѐ тональностей. Пропонуятьсѐ методичні рекомендації 
щодо оволодіннѐ різними вправами, намічаятьсѐ можливі шлѐхи подальшого розвитку 
технічного апарату студентів-піаністів. 

Ключові слова: техніка гри на фортепіано, вправа, фортепіанне мистецтво, 
педагогічна діѐльність, піаністичний апарат,  Віталій Васильович Сючкін. 

 

Постановка проблеми. Відповідно до навчальних програм і планів, 

репертуар студентів-піаністів музичних вищих навчальних закладів містить 

досить велику кількість технічно складних творів, виконаннѐ ѐких вимагаю 

не лише розуміннѐ ідейно-художнього змісту, але й віртуозного володіннѐ 

фортепіанноя технікоя. Оптимальній підготовці виконавцѐ до роботи над 

подібними творами сприѐю саме засвоюннѐ певних вправ. 

Мета статті – дати характеристику фортепіанним вправам, ѐкі автор 

ціюї статті отримала на уроках видатного піаніста і педагога, Заслуженого 

артиста України Віталіѐ Васильовича Сючкіна, займаячись у його класі 

спеціального фортепіано Академії музики, театру і образотворчих мистецтв 

Республіки Молдова. З ціюя метоя був зроблений аналіз опублікованих 

збірок вправ длѐ фортепіано В.В. Сючкіна, із вказівкоя піаністичних 

труднощів, ѐкі обумовлявали можливість їх залученнѐ при підготовці 

музикантів-виконавців.  

Методологія дослідження. У процесі дослідженнѐ різних 

фортепіанних вправ використовувавсѐ комплекс загальнонаукових та 

спеціальних методів, серед ѐких найважливішими ю аналіз, синтез, 

порівнѐннѐ, системний підхід, комплексний аналіз. 

https://orcid.org/0000-0003-2745-7978
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Аналіз актуальних досліджень. Характеристика фортепіанних вправ 

міститьсѐ в замітках, статтѐх та монографічних публікаціѐх Н. Фролової (Фро-

лова, 2008), А. Жиліної (Жиліна, 2001) та інших піаністів. Роль вправ у підго-

товці студентів-піаністів класу професора В. В. Сючкіна розкриваютьсѐ вперше.  

Виклад основного матеріалу. Як відомо, повне володіннѐ арсеналом 

технічних засобів дозволѐю студентові ѐскравіше розкрити образну сферу 

твору та розширити звукову палітру фортепіанних фарб. Недостатнѐ 

технічна база часто не даю можливості учневі реалізувати свої виконавські 

ідеї та наміри. Зрештоя робота над твором зводитьсѐ фактично до 

подоланнѐ існуячих технічних труднощів. У фортепіанній педагогіці процес 

роботи над вправами, ѐк одного з основних практичних методів 

становленнѐ технічної майстерності, завжди приваблявав відомих 

педагогів-музикантів, теоретиків і практиків. Дослідницѐ А. Жиліна вказую: 

«Значущість процесу вправи длѐ музично-виконавського мистецтва 

підкресляютьсѐ його еволяціюя, що відбуваласѐ з часом та обумовлена 

поступовим ускладненнѐм музичної мови, а також різноманітністя різних 

систем тренуваннѐ технічних умінь та навичок, що мали місце від періоду 

клавіру до наших днів. Важливість місцѐ і ролі вправ у системі 

фортепіанного навчаннѐ акцентуютьсѐ участя у створенні спеціальних 

цілеспрѐмованих циклів формуваннѐ технічної майстерності видатних 

музикантів, починаячи з XVII століттѐ до наших днів» (Жиліна, 2001, с. 4-5). 

Упродовж всіюї історії фортепіанного мистецтва піаністами-педагогами 

створявалисѐ та використовувалисѐ фортепіанні вправи. Кожна нова збірка 

технічного екзерсису акумулявала в собі досѐгненнѐ шкіл фортепіанної гри 

певної історичної епохи, будучи спробоя систематизувати види та форми 

пианистической техніки. Примітно, що Й. С. Бах називав свої двох- і триголосні 

інвенції вправами длѐ розвитку техніки поліфонічної гри та навичок legato. 

Вправами, що згодом дістали назву сонат, позначав опуси клавірів також 

Д. Скарлаті. До створеннѐ збірок фортепіанних вправ зверталисѐ великі 

композитори-піаністи Ф. Лист та Й. Брамс. Найбільш цінні практичні поради 

виѐвлѐятьсѐ в технічних посібниках видатних представників французької 

школи фортепіанного мистецтва А. Корто та М. Лонг. Зацікавленність 

викликаять збірки фортепіанних вправ, що були створені сучасними 

майстрами фортепіанної школи – Щоденні вправи піаніста Є. Тімакіна, 

Щоденні вправи піаніста І. Рѐбова, Фортепіанна техніка І. Штепанової-

Курцової. Кожна з цих збірок збагатила фортепіанну педагогіку цінними 

практичними та методичними рекомендаціѐми, стала відображеннѐм 

глибоко професійного відношеннѐ авторів до роботи над фортепіанними 
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вправами. Зверненнѐ корифеїв фортепіанного виконаннѐ до ціюї проблеми та 

створеннѐ відповідних посібників свідчить про те, що майстри фортепіанної 

гри використовували технічні вправи у власних щоденних зайнѐттѐх за 

інструментом, а також у своїй великій педагогічній діѐльності, ѐк необхідний і 

важливий засіб длѐ розвитку техніки піаніста. На практиці ж досить часто 

доводитьсѐ зустрічатисѐ з такоя ситуаціюя, коли учні не звертаятьсѐ до вправ, 

а велика кількість педагогів розглѐдаю їх ѐк абсолятно зайве занѐттѐ, 

вважаячи достатнім длѐ технічного вдосконаленнѐ лише роботу над 

віртуозними п’юсами та етядами. Не розділѐячи таку точку зору в цілому, 

хотілосѐ би привести слова видатного російського піаніста і педагога 

Г.Г. Нейгауза: «Вправи взагалі потрібні длѐ виробленнѐ контакту між пальцѐми 

і клавішами. Граячи вправи, піаніст вдаютьсѐ ніби до деѐкого розподілу праці, 

дозволѐячи собі на даний момент відмовитисѐ від музично-художніх завдань 

і спеціально попрацявати над елементами, що становлѐть майстерність» 

(Николаев, 1961, с. 179). Такого ж принципу дотримувавсѐ відомий піаніст, 

педагог та композитор, Заслужений артист УРСР Віталій Васильович Сючкін 

(5.09.1927 – 3.05.1988), ѐкий зробив істотний внесок у розвиток фортепіанного 

виконавського мистецтва і педагогіки України та Республіки Молдова, у класі 

ѐкого мала щастѐ вчитисѐ автор ціюї статті. Уродженець українського міста 

Харків, він у рідному місті закінчив середня спеціальну музичну школу-

інтернат, потім навчавсѐ в Харківській консерваторії (по класу фортепіано в 

Надії Борисівни Ландесман, композиції – у Михайла Дмитровича Тіца) та в 

аспірантурі при Київській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського 

(у класі професора Костѐнтина Миколайовича Михайлова). Удосконалявав 

виконавську майстерність Віталій Сючкін в аспірантурі Московської державної 

консерваторії ім. П. І. Чайковського в класі відомого піаніста та педагога, 

професора Я. І. Зака. 

Рік 1953 був позначений початком успішної педагогічної діѐльності 

молодого піаніста: спочатку в ѐкості асистента кафедри спеціального форте-

піано Київської державної консерваторії, потім – викладача, доцента, а з 

1976 року – професора і декана фортепіанного факультету. У 1984 році В. Сюч-

кін приймаю запрошеннѐ очолити кафедру спеціального фортепіано в Мол-

давській державній консерваторії ім. М. Музическу та віддаю цьому закладу 

останні роки життѐ. Серед випускників маестро – Народна артистка України, 

професор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського 

Лядмила Марцевіч, соліст Національної філармонії України, Народна 

артистка України Євгеніѐ Басалаюва, соліст Національної філармонії України 

Наталіѐ Нализько, лауреат міжреспубліканських конкурсів Михайло Шрамко. 
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Незважаячи на те, що Віталій Васильович працявав у Молдавській 

державній консерваторії тільки чотири роки, і практично не встиг сформувати 

свій власний клас, у автора, що пише ці рѐдки, склалосѐ чітке уѐвленнѐ про 

його педагогічну діѐльність, про його методичні принципи та пріоритети, 

оскільки професор завжди був послідовним та строгим у своїх діѐх. 

В. В. Сючкін займавсѐ зі студентами досить багато, часом забуваячи про 

вихідні дні, свѐта й канікули. Це траплѐлось переважно тоді, коли студент 

приносив на урок матеріал, ѐкий добре відпрацявав, ѐк із точки зору 

кількості, так і ѐкості. Професор захоплявавсѐ музикоя і ретельноя 

розшифровкоя нотного тексту з метоя розкриттѐ художніх завдань. Понѐттѐ 

часу втрачало свою реальне значеннѐ, занѐттѐ могло тривати декілька годин. 

Під час вибору програми длѐ студентів В. В. Сючкін віддавав перевагу 

творам із власного репертуару. Це були, наприклад, Партита c-moll Й. С. Баха, 

сонати Л. Бетховена №№3, 7, 8, 12, 14, 23, етяди №№1, 2, 3, 4, 12, 14, 18, 22, 

23, 24, Andante spianato та великий блискучий полонез op. 22 Ф. Шопена, 

Трансцендентні етяди Ф. Листа, Прелядіѐ, хорал і фуга С. Франка, 

Прелядіѐ та фуга ре мінор О. Глазунова, Соната №7 С. Прокофьюва, 

фортепіанні концерти Л. Бетховена, Е. Грига, П. І. Чайковського та багато 

інших. Дивовижний факт: на уроках професор зовсім не використовував ноти. 

Завдѐки фантастичній пам’ѐті, Віталій Васильович робив зауваженнѐ стосовно 

найдрібніших деталей нотного тексту. Більш того, він завжди був готовий 

продемонструвати по пам’ѐті всі, навіть найскладніші місцѐ твору. Із 

захопленнѐм згадуютьсѐ його спонтанна гра фрагментів етяду a-moll op. 10 

№2 Ф. Шопена та трансцендентного етяду Блукаячі вогні Ф. Листа. 

Одним із основних педагогічних принципів В. В. Сючкіна було 

вихованнѐ навичок самостійної роботи. Досить часто, виконуячи твір та 

розповідаячи про його зміст, виконавські няанси (ѐкість звуку, туше, 

штрихи), В. В. Сючкін указував, чого треба досѐгти, але сам пошук шлѐхів, 

знаходженнѐ засобів того, ѐк цього досѐгнути, він залишав на доля учнѐ. 

Така постановка завданнѐ закликала до активної участі студента у 

трактуванні змісту музичного твору, сприѐла пошукам власних засобів 

передачи композиторського задуму та особистого розуміннѐ музики крізь 

призму ѐкостей індивідуальності. Окрім цього, професор не втомлявавсѐ 

повторявати, що самостійні зайнѐттѐ виховуять відповідальне відношеннѐ 

до виконаної роботи, формуять характер та виконавську витримку. 

Володіячи прекрасними технічними підставами, Віталій Васильович у 

процесі роботи з учнѐми звертав особливу увагу на розвиток піаністичного 

апарату, оскільки він вважав, що постійне вдосконаленнѐ технічних навичок ю 
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неодмінноя умовоя професіоналізму піаніста-виконавцѐ. Тому з його класу, 

можливо юдиного в консерваторії, були чутні звуки гам, арпеджіо та різних 

інших вправ. Якщо хтось грав вправи Ш. Ганона або Й. Брамса, то з 

упевненістя можна було припустити, що це вихованець В. В. Сючкіна. 

Професор часто рекомендував учнѐм відому збірку вправ французького 

музичного педагога Шарлѐ Луї Ганона Піаніст-віртуоз. 60 вправ длѐ 

досѐгненнѐ швидкості, незалежності, сили та рівномірного розвитку 

пальців, а також лeгкості зап’ѐстка. Він відмічав, що особливістя вправ ціюї 

збірки ю те, що вони більш цікаві, ніж окремо виконані гами та арпеджіо, і 

майже не вимагаять часу на розбір та запам’ѐтовуваннѐ. 

Відомо, що у 1878 році працѐ Ш. Ганона була удостоюна срібної 

медалі на Всесвітній виставці в Парижі та прийнѐта в ѐкості навчального 

посібника Паризької консерваторії. У подальші роки збірка була визнана й 

отримала широке розповсядженнѐ серед музикантів всього світу. 

Особливоя популѐрністя збірка Піаніст-віртуоз (побутова назва Ганон) 

здобула в Росії, про що свідчить висловляваннѐ Сергіѐ Васильовича 

Рахманінова: «Упродовж перших п’ѐти років учень зможе придбати велику 

частину технічних навичок, вивчаячи збірку вправ Ганона, ѐкий дуже 

широко застосовуютьсѐ в консерваторіѐх. Фактично, це юдина длѐ 

використаннѐ збірка строго технічних вправ. Учень настільки добре вивчаю 

вправи Ганона, що знаю їх по номерам. Екзаменатор може попросити його, 

приміром, грати вправу 17 або 28, у вказаній тональності. Учень відразу 

сідаю за роѐль та граю. Він займавсѐ вправами так ретельно, що може грати 

в будь-ѐкій тональності» (Рахманінов, 1978, с. 233234). 

Професор В. В. Сючкін звертав увагу студентів на те, що сам Ш. Ганон 

у передмові до збірки пропонував грати вправи з метрономом: «<…> 

починати в темпі 60 метронома та поступово досѐгти темпу 108. Так слід 

розуміти подвійні метрономічні вказівки на початку кожної вправи» 

(Ганон, 2002, с. 3). Педагог також відмічав, що під час гри дуже важливо 

високо піднімати пальці, грати кожну ноту «окремо» та точно 

дотримуватисѐ синхронності обох рук. Він підкреслявав, що необхідно 

звертати увагу на ѐкість звуку: тільки післѐ того, коли вправи вивчені 

впевнено, у них слід додавати акценти, переходѐчи від чисто механічного 

виконаннѐ до виразнішого. Корисно також додавати рух п’ѐсті, що більше 

наблизить виконаннѐ вправ до реального твору. 

Професор В. В. Сючкін рекомендував у своїй педагогічній практиці 

наступні вправи зі збірки Ш. Ганона: №2, 21, 22, 31, 46, 50, 54, 57, 58, 59, 60. 

До цього комплексу входѐть вправи на різні види техніки, такі ѐк 
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п’ѐтипальцьові комбінації та формули, трелі, подвійні ноти, октави, акорди, 

тремоло та інші.  

Наступноя опублікованоя збіркоя вправ, ѐку рекомендував 

В. В. Сючкін учнѐм і студентам, був цикл 51 вправа длѐ фортепіано Й. Брамса. 

Відомо, що ці вправи створявалисѐ композитором у зрілий період творчості 

(1890–1893) та разом із відомими циклами фортепіанних п’юс ор. 116, 117, 

118, 119, втілявали в собі найѐскравіші риси піаністичного стиля Й. Брамса. У 

1893 році вправи вперше були опубліковані видавництвом Ф. Зімрока 

німецькоя мовоя під назвоя 51 Übungen für Pianoforte. Збірка вийшла у двох 

зошитах: вправи з 1 по 25 склали перший зошит, з 26 по 51 – другий зошит, 

при цьому позначеннѐ опусa їм не було надано. Всі підрѐдкові примітки 

нотного тексту ю авторськими.  

Даячи характеристику збірці, музикознавці Л. Сухова та 

М. Садрітдінова зазначаять: «Вправи дуже оригінальні, різноманітні, 

змістовні, вони ю своюрідноя енциклопедіюя технічного мистецтва піаніста, 

ретельно продуманого та виконаного з завидноя майстерністя, бо це ніби 

зв’ѐзка «клячів» до глибоко самобутньої фортепіанної техніки Й. Брамса з 

її особливим широким складом і дещо похмурим колоритом». Дійсно, 

автор продемонстрував невичерпне знаннѐ методики фортепіанної гри та 

педагогічну мудрість. Це не дивую, адже Й. Брамс був чудовим піаністом, 

майстром своюї справи, багато та наполегливо займавсѐ з дитѐчих років, 

прагнув до досконалого оволодіннѐ фортепіанним мистецтвом» (Сухова та 

Садрітдінова, 2017, с. 2-3).  

Кожній вправі збірки був присвоюний номер за порѐдком (з 1 по 51), 

проте існувала певна кількість «підготовчих» вправ, ѐкі були позначені 

латинськими буквами, наприклад: 1a), b), c), d), e), f), 2a) b) і т. д. Матеріал 

цього комплексу можна розділити по типу вправ: вправи на артикулѐція, 

вправи на різні прийоми розвитку техніки розтѐгуваннѐ, вправи на 

поліритмічні завданнѐ, вправи на різні види викладу твору та вправи з 

поліфонічніми прийомами.  

Викладач В. В. Сючкін рекомендував грати вправи Й. Брамса в різних то-

нальностѐх, у різних темпах та з різними динамічними вказівками, ѐкі можна 

було варіявати виконавця або педагогу в залежності від поставленної мети.  

Навіть швидке знайомство зі збіркоя вправ Й. Брамса виѐвлѐю факт 

«досить рідкого використаннѐ аплікатурних позначень, що, ймовірно, 

припускаю багатоваріантність виконаннѐ. Серед авторських вказівок, що 

найчастіше зустрічаятьсѐ в тексті, відмітимо: et caetera (означаю повтореннѐ 

ціюї технічної формули на подальших східцѐх гами), ad lib. da capo in 8va, 
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molto legato, simile, egualemente. Звертаю на себе увагу своюрідне поюднаннѐ 

ремарок leggiero та marcato. Брамс вводить також власний «авторський» знак 

місцевого повтореннѐ в середині вправи — це знак «:I:».  

Вивчаячи групи вправ, можна помітити, що відсутні варіанти вправ 

на такі технічні прийоми, ѐк тремоло, трелі та гами – на жаль, ці види не 

відображені у збірці. Проте помітне переважаннѐ поліритмічної та 

поліфонічної техніки, техніки подвійних нот і широких розтѐгувань, введені 

нові прийоми – ламані октави у складі арпеджіо та ламані широкі 

інтервали» (Сухова та Садрітдінова, 2017, с. 4-5).  

Вочевидь, що, розроблѐячи свій комплекс вправ, Й. Брамс намагавсѐ 

досѐгнути свободи обох рук, однаковоя міроя їх технічного та художнього 

розвитку, а також до володіннѐ складноя координаціюя рухів. Тому збірка 

51 вправа длѐ фортепіано дотопер становить величезний інтерес длѐ 

піаністів і педагогів ѐк цінний матеріал, що допомогаю розвивати технічну 

майстерність та вдосконалявати фортепіанну гру. Надзвичайно важливим 

також здаютьсѐ використаннѐ цих вправ ѐк допоміжного матеріалу під час 

опануваннѐ фактури творів Й. Брамса та длѐ розширеннѐ уѐвленнь про 

фортепіанний стиль композитора.  

У цій збірці В. В. Сючкін віддавав перевагу вправам №30 і №32 a), b). 

Автор статті переконана в ефективності цих вправ у процесі «зігріваннѐ» та 

розігруваннѐ рук, а також длѐ зміцненнѐ долонних м’ѐзів. Окрім названих 

номерів автор вклячаю у свій виконавський та педагогічний репертуар низку 

додаткових вправ, що згруповані у два комплекси, кожен із ѐких представлѐю 

різні види фортепіанної техніки і фактури: (1) №№ 2 a), 4, 28, 29, 34 a), 36, 47, 

48; (2) №№ 7, 8 a), b), 15, 17, 20, 24 b), 26 a), c), 30, 33 a), 39, 40 a), 41 b).  

Професор Віталій Васильович Сючкін вважав, що педагог повинен не 

лише підібрати учневі комплекс вправ, але й регулѐрно перевірѐти на 

зайнѐттѐх правильність та ѐкість їх виконаннѐ, оскільки молоді піаністи 

можуть грати вправи з невірним темпом, невизначеним звуком, з неточним 

ритмом або динамікоя. Все це вимагаю постійного коригуваннѐ на уроках. 

При цьому, підбираячи вправи длѐ кожного виконавцѐ, В. В. Сючкін 

застосовував індивідуальний підхід, тобто враховував фізіологічну будову 

руки (наприклад, міра розтѐгуваннѐ п’ѐсти) та рівень технічної підготовки на 

цьому етапі навчаннѐ. У результаті вдавалосѐ розвивати саме ті елементи 

фортепіанної техніки, вивченнѐ ѐких раніше недооцінявалосѐ.  

Професор був переконаний, що говорити про недоцільність роботи над 

вправами можна лише в тому випадку, коли учень граю їх бездумно, 

механічно, у великому обсѐзі та не враховую власні технічні можливості або 
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існуячи недоліки. У той самий час В. В. Сючкин відмічав, що вправи не ю пев-

ним чарівним еліксиром, клячем до вирішеннѐ питаннѐ про придбаннѐ ѐкіс-

ної техніки. Він підкреслявав, що гра вправ, безумовно, повинна поюдну-

ватисѐ з роботоя над гамами, етядам, віртуозними творами. При цьому він 

наводив ѐк приклад роздуми Я. Мільштейна з цього приводу: технічні вправи 

ю чудовим матеріалом длѐ «розігруваннѐ» рук; певні технічні навички 

зручніше розвивати на спеціальних вправах, а не на концертних п’юсах; 

вправи сприѐять технічній витримці й дозволѐять раціоналізувати роботу 

над розвитком техніки; вправи сприѐять не лише розвиткові технічних 

можливостей піаніста, але також підтримуять їх на належному рівні.  

Викладач В. В. Сючкін часто підкреслявав, що длѐ досѐгненнѐ резуль-

татів роботи над фортепіанними вправами, піаністу треба пам’ѐтати про два 

важливих аспекти: правильний метод роботи та організація режиму зайнѐть.  

Методика вибору та гра вправ припускаю, що, по-перше, вправи маять 

бути різноманітними, такими, що охопляять всі види та елементи 

фортепіанної фактури. Не менш важливу особливість під час гри вправ 

професор вбачав у постійному самоконтролі над усіма рухами й відчуттѐми 

апарату гри. Нарешті, він учив, що вправи треба грати завжди, контроляячи 

ѐкість звуку та змінявати за необхідності засоби звуковидобуваннѐ. 

Режим роботи над вправами також маю важливе значеннѐ. По-перше, 

вправи необхідно грати щоднѐ, тобто, занѐттѐ від випадку до випадку 

малоефективні. Час длѐ гри вправ маю бути строго визначений: не більше за 

одну годину в день. По-друге, слід увесь час чергувати види вправ, контро-

ляячи стан піаністичного аппарату та без надмірної втоми. По-третю, треба 

періодично змінявати порѐдок вправ, щоб не зникала увага під час гри.  

Окрім вправ Ш. Ганона та Й. Брамса, автор ціюї статті, услід за 

В. В. Сючкіним, використовую в педагогічній практиці також вправи 

російського піаніста і педагога Євгеніѐ Тімакіна (1916–2004), вихованцѐ 

відомого педагога К. Ігумнова, ѐкий багато років працявав у Московській 

консерваторії ім. П. І. Чайковського та в Центральній музичній школі при 

консерваторії. Найбільш вагомоя длѐ навчаннѐ в музичному закладі вищої 

освіти вважаютьсѐ друга частина його збірки Щоденні вправи піаніста, у 

ѐкій представлені фортепіанні вправи на базі багатозвучних арпеджіо.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Розглѐдаячи вправи ѐк засіб оптимізації процесу розвитку фортепіанної 

техніки студентів музичних вищих навчальних закладів та наслідуячи 

заповіти свого наставника В. В. Сючкіна, автор ціюї статті дотримуютьсѐ 

думки, що фортепіанні вправи сприѐять досѐгнення головної мети – 
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вихованнѐ гармонійної та різнобічної особистості піаніста-професіонала, у 

ѐкій поюднуютьсѐ вміннѐ глибоко проникати в ідейно-образний стрій твору, 

що інтерпретуютьсѐ, та адекватно втілити його в технічно досконалій формі. 

Вправи ю найкращим засобом учбово-тренувальної роботи, тому що в 

концентрованому виглѐді містѐть технічно складні прийоми та даять 

учневі можливість відпрацявати їх у найбільш оптимальному режимі. 

Різноманіттѐ існуячих вправ дозволѐю педагогам ураховувати 

індивідуальні особливості та інтереси вихованців, оскільки вправи, ѐкі 

подобаятьсѐ учнѐм, несуть найбільшу користь, а необхідний результат 

буде досѐгнутий у мінімальні терміни. Тим самим синтезуятьсѐ об’юктивні 

та суб’юктивні чинники, інтенсифікуютьсѐ освітній процес. Вибір вправ маю 

бути підпорѐдкований ідеї доцільності: залежно від задачі, що 

вирішуютьсѐ, необхідно звертатисѐ або до вже опублікованих збірок-вправ, 

або створявати власні приклади. При цьому важливо пам’ѐтати, що 

реальна «користь від вправ буде отримана лише тоді, коли піаніст, 

опанувавши їх, зможе вільно володіти всіма ресурсами техніки ѐк 

засобами художньої виразності» (Мильштейн, 1983, с. 254).  
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РЕЗЮМЕ 
Хатипова Инна. Упражнениѐ как средство оптимизации процесса развитиѐ 

фортепианной техники студентов музыкальных высших учебных заведений. 
В статье раскрываетсѐ роль технических упражнений, которые используятсѐ в 

фортепианной педагогической практике музыкальных вузов. Автор опираетсѐ на 
собственные методические установки, а также на достижениѐ своего 
консерваторского педагога – выдаящегосѐ пианиста и педагога, Заслуженного 
артиста Украины Виталиѐ Васильевича Сечкина. Речь идет о работе над 
фортепианной техникой в классе специального фортепиано, длѐ чего анализируетсѐ 
методика выбора упражнений и виртуозных этядов, процесс их освоениѐ и 
совершенствованиѐ, прогнозирование возможных результатов. Подробно характери-
зуятсѐ особенности изданных сборников фортепианных упражнений различных 
авторов, преследуящих сходные цели – развитие пальцевой беглости, свобода в 
исполнении разных видов фактуры, освоение тональностей. Предлагаятсѐ методи-
ческие рекомендации к овладения различными упражнениѐми, намечаятсѐ возможные 
пути дальнейшего развитиѐ технического аппарата студентов-пианистов.   

Ключевые слова: техника игры на фортепиано, упражнение, фортепианное 
искусство, педагогическаѐ деѐтельность, пианистический аппарат, Виталий 
Васильевич Сечкин. 

SUMMARY 
Khatipova Inna. Exercises as a means of optimizing the process of the piano 

technique development in students of music higher education institutions. 
The present article expands on the role of piano exercises which have a great 

importance in the development of piano technique of students of music higher education 
institutions and are used extensively in the educational process. The study is based on the 
author’s personal experience and the achievements of the author’s conservatory teacher, 
Professor Vitaly V. Sechkin. The author also aims to characterize the work on piano technique 
in the special piano class in higher education institutions. In order to fulfil this objective, an 
analysis is made of the method of choosing piano exercise collections and virtuoso etudes, of 
the process of studying and mastering them, and of their expected benefits. 
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Among the compilations of piano exercises reviewed in the article are collections by 
M. Long, A. Cortot, Ch. Hanon, J. Brahms, I. Ryabov, E. Timakin and others. A characterization 
of the role of exercises in the development of piano technique and analyses of exercise 
collections by various authors can be found in the articles, notes and monographic outlines 
by Ya. Milstein, A. Cortot, H. Neuhaus, N. Medtner etc. The role of exercises in the 
pedagogical practice of Professor V. Sechkin is described for the first time. 

The collections of piano exercises mentioned above are extremely various. The fact 
that many outstanding pianists of the past and present addressed the issue of piano 
exercises is itself indicative of their necessity in everyday individual work of students as well 
as in the pedagogical practice as a whole. The exercises by Ch.-L. Hanon are meant to ensure 
the development of finger fluency and independence. E. Timakin’s exercises are dedicated to 
the perfecting of long arpeggio playing technique. J. Brahms’ exercises assist in mastering the 
technique of double note playing and in developing polyphonic playing skills. The exercises by 
A. Cortot are intended to improve the articulation and the quality of pianistic apparatus in 
general. 

Methodological recommendations on mastering various types of exercises, as well as 
groupings of the exercises into complexes for a more productive learning, offered by 
V. Sechkin, are described. An illustrative repertoire list of virtuoso pieces preferred by the 
Professor is included, among which etudes by F. Chopin and F. Liszt are on the first places. 

The article also contains advice on further development of technical apparatus of 
piano students. It is concluded that playing piano exercises is an excellent way to streamline 
the education of young performers, and mastering specialized exercises fosters successful 
technical development of a pianist, allowing him/her to highlight the artistic content, the 
images and ideas of the piece performed. 

Keywords: piano technique, exercise, the art of piano playing, pedagogic activity, 
pianistic apparatus, Vitaly V. Sechkin. 
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ:  

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

У статті за результатами теоретичного аналізу й аналізу педагогічної 
практики окреслено існуячі моделі (організаційні форми) здобуттѐ дошкільної 
освіти дітьми з порушеннѐми слуху, ѐкі на сьогодні впроваджено в Україні. Кожна маю 
певні особливості, своюрідність організації та корекційно-розвивального супроводу. 
Критеріѐми порівнѐннѐ ю: програми, за ѐкими навчаятьсѐ діти; фахівці, ѐкі 
працяять у закладі; специфіка корекційно-розвивального супроводу; варіанти 
продовженнѐ освіти післѐ закінченнѐ дошкільного закладу; мова навчаннѐ та 
спілкуваннѐ. Визначено шлѐхи вдосконаленнѐ спеціальних закладів дошкільної освіти 
відповідно до потреб дітей і батьків. 

Ключові слова: діти, порушеннѐ слуху, дошкільна освіта, моделі здобуттѐ 
дошкільної освіти, спеціальний заклад, інклязивна група, програми розвитку, 
корекційно-розвивальний супровід, шлѐхи вдосконаленнѐ. 

 

Постановка проблеми. Ранній і дошкільний періоди маять 

винѐткове значеннѐ длѐ розвитку й освіти дитини. Дошкільна освіта в 

Україні, ѐк і у багатьох країнах Європи, сьогодні визнана приоритетноя 

сфероя в системі освіти; ѐкісна дошкільна підготовка розглѐдаютьсѐ ѐк 

інвестиціѐ держави в лядський капітал і суспільство сталого розвитку. 

Особливої уваги потребуять питаннѐ дошкільної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами, що детерміновано: 

 реформуваннѐм освітньої галузі, відповідним визначеннѐм 

дошкільної освіти ѐк невід’юмної частини загальної системи, ѐка маю 

формувати базис особистості, сприѐти саморозвитку й самореалізації дитини; 

 оновленнѐм нормативної бази дошкільної освіти, зокрема 

впровадженнѐм Базового компоненту дошкільної освіти (Державного 

стандарту), ѐкий визначаю вимоги до обов’ѐзкових компетентностей і 

результатів освіти дитини дошкільного віку, а також умови, за ѐких вони 

можуть бути досѐгнуті відповідно до міжнародних стандартів ѐкості 

освіти; 

 сучасними підходами до організації роботи з дітьми з особливими 

потребами, що передбачаю максимально ранню (з перших місѐців життѐ) 

виѐвленнѐ порушень психофізичного розвитку та максимальне скороченнѐ 
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часового проміжку між моментом встановленнѐ порушеннѐ й початком 

комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги; 

 актуалізаціюя проблеми підготовки до навчаннѐ у школі дітей ціюї 

категорії у зв’ѐзку з переходом початкової ланки спеціальної школи на 

новий зміст освіти. Зокрема, у 2018 році затверджено юдиний Державний 

стандарт початкової освіти та Типову освітня програму початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти длѐ дітей з особливими 

освітніми потребами. Фактично йдетьсѐ про відмову від спеціальних 

навчальних програм длѐ дітей із порушеннѐми слуху, зору, мовленнѐ тощо 

(на державному рівні); специфіка залишаютьсѐ, але специфіка не змісту (він 

юдиний длѐ всіх), а умов, форм, методів, засобів, супроводу, ѐкі 

відповідаять потребам. Винѐток становлѐть учні з порушеннѐми 

інтелектуального розвитку. Такі новації ю необхідними, відповідаять 

міжнародним підходам, утім, слід визнати, що вони можуть зумовлявати 

певні труднощі, потребуять відповідного вивченнѐ.  

Варто підкреслити, що діти з порушеннѐми слуху становлѐть окрему 

групу серед дітей з особливими освітніми потребами «з оглѐду на особливі 

потреби в комунікації» (Саламанська деклараціѐ про принципи, політику та 

практичну діѐльність у галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами, 

1994). Особливістя сучасної сурдопедагогіки ю варіативність траюкторій 

розвитку й навчаннѐ: з одного боку впровадженнѐ бімодально-білінгваль-

ного підходу в навчанні дітей, основним або одним з основних засобів 

спілкуваннѐ ѐких ю жестова мова; з іншого – ранню виѐвленнѐ порушеннѐ 

(скринінг слуху новонароджених), ранню втручаннѐ, високотехнологічні 

засоби слухопротезуваннѐ створяять можливості длѐ розвитку слухового 

сприйманнѐ та формуваннѐ словесного мовленнѐ ѐк засобу комунікації тощо. 

Водночас, помилково вважати, що сурдопедагогічні методики 

втрачаять актуальність з оглѐду на стрімкий розвиток медичних технологій і 

технічних засобів реабілітації дітей із порушеннѐми слуху (надпотужні слухові 

апарати, кохлеарна імплантаціѐ), ѐкі спрѐмовані на усуненнѐ / компенсація 

первинного порушеннѐ. Теоріѐ та практика свідчать, що діти з порушеннѐми 

слуху, ѐкі отримали технічну підтримку, потребуять реабілітаційного періоду, 

на ѐкому особливо значущим ю супровід фахівців психолого-педагогічного 

профіля. Тому сурдопедагогічні технології в жодному разі ні нівеляятьсѐ, не 

втрачаять актуальність, але маять зміняватисѐ, вдосконаляватисѐ, 

відповідати на потреби дітей і батьків. 

У такому контексті виникаю необхідність з’ѐсувати сучасний стан і 

визначити необхідні зміни щодо забезпеченнѐ ѐкісної дошкільної 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

447 

підготовки дітей із порушеннѐми слуху з урахуваннѐм сучасних підходів в 

освіті та зазначених вище соціокультурних та освітніх новацій. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз психолого-педагогічної 

літератури дозволѐю констатувати про висвітленнѐ різних аспектів організації 

навчаннѐ дошкільників з особливими освітніми потребами у працѐх 

вітчизнѐних і зарубіжних учених (Е. Данілавічятю, 2018; В. Засенко, 

А. Колупаюва, О. Таранченко, 2016; Т. Костенко, 2019; В. Кобильченко, 2019; 

С. Кульбіда, 2019; Л. Прохоренко, 2019; J. Deppeler, T. Loreman, R. Smith, 2015). 

Особливостѐм роботи з дітьми з порушеннѐми слуху дошкільного віку 

присвѐчено дослідженнѐ українських науковців останніх років В. Жук, 

О. Дробот, В. Литвинової, С. Литовченко, О. Федоренко, В. Шевченко та ін., а 

також представників сурдопедагогічної класики Л. Борщевської, P. Боскіс, 

А. Гольдберг, Н. Засенко, Б. Корсунської, Л. Лебедювої, Е. Леонгард, Ф. Pay, 

Т. Розанової, Н. Слезіної, Л. Фомічової, М. Шеремет, Ж. Шиф, Р. Якубовської та 

ін. Зокрема, можливо визначити такі основні позиції: важливість раннього та 

дошкільного періоду в житті дитини длѐ подальшого успішного розвитку, 

навчаннѐ й соціалізації; організаціѐ розвивального середовища, ѐке визначаю 

потребу в мовленні та його розвиток; побудова навчального та корекційного 

процесу з урахуваннѐм психологічних особливостей і потреб дітей із 

порушеннѐми слуху; важливість реалізації корекційної складової за умови 

організації супроводу дошкільників із порушеннѐми слуху. Наголошуютьсѐ на 

увазі до формуваннѐ психічних процесів, соціально-емоційного розвитку 

дитини з порушеннѐми слуху, важливості залученнѐ сім’ї до корекційно-

розвивальної роботи, упровадженні науково-обґрунтованих методик 

навчаннѐ дітей глухих та зі зниженим слухом. 

Вищезазначені положеннѐ покладено в основу аналізу сучасного 

стану дошкільної освіти дітей із порушеннѐми слуху в Україні, 

обґрунтуванні змін і шлѐхів удосконаленнѐ, упровадженнѐ ѐких сприѐтиме 

забезпечення індивідуальних особливих потреб дітей, підвищення рівнѐ 

їхнього розвитку й адаптації, а відтак успішній самореалізації. 

Нормативну базу дослідженнѐ складаять міжнародні документи, 

Закони України, нормативно-правові акти у сфері освіти, зокрема дітей з 

особливими освітніми потребами: Конвенції ООН «Про права дитини» 

(1989 р., ратифіковано Україноя у 1991 р.), «Про права осіб з інвалідністя» 

(2006 р., ратифіковано Україноя у 2009 р.), Резоляціѐ Генеральної 

Асамблеї ООН «Перетвореннѐ нашого світу: порѐдок денний у сфері 

сталого розвитку до 2030 року» (2015), основні положеннѐ ѐкої адаптовано 

до вітчизнѐного контексту та відображено в Національній доповіді «Цілі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17
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сталого розвитку: Україна» (2017); Закони України «Про освіту» (2017), 

«Про дошкільну освіту» (2019, проюкт), «Про загальну середня освіту» 

(2019); Положеннѐ про спеціальну школу, навчально-реабілітаційний 

центр, інклязивно-ресурсний центр; Порѐдок організації інклязивного 

навчаннѐ у закладах дошкільної освіти та ін. 

Актуальними документами ю «Концепціѐ освіти дітей раннього та 

дошкільного віку» (2020), «Національна стратегіѐ розвитку інклязивної освіти 

на 2020–2030 роки та план заходів з її реалізації» (2020), «Концепціѐ 

створеннѐ та розвитку системи наданнѐ послуги раннього втручаннѐ в 

Україні» (2019), «Концепціѐ розвитку дошкільної освіти дітей із порушеннѐми 

слуху» (2014), «Концепціѐ розвитку системи освіти осіб із порушеннѐми слуху 

в Україні» (2015), «Концепціѐ жестової мови в Україні» (2019) тощо. 

Актуальність проблеми зумовляю мету статті – за результатами 

теоретичного аналізу, аналізу освітньої практики, нормативно-правових 

документів окреслити основні моделі (організаційні форми) здобуттѐ 

дошкільної освіти дітьми з порушеннѐми слуху в Україні та визначити 

шлѐхи їх удосконаленнѐ відповідно до потреб дітей і батьків. 

У підготовці матеріалів статті використано методи теоретичного 

аналізу психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідженнѐ 

(зокрема публікацій, представлених у наукових виданнѐх, вклячених до 

наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, EBSCO databases, Index 

Copernicus, Google Scholar та ін.); зіставленнѐ та систематизації результатів 

наукових досліджень; а також узагальненнѐ практичного досвіду навчаннѐ 

дошкільників із порушеннѐми слуху. 

Виклад основного матеріалу. Система дошкільної освіти дітей із 

порушеннѐми слуху ю невід’юмноя складовоя національної системи освіти. 

Цѐ система формуваласѐ поступово, зміняваласѐ відповідно до сучасних 

міжнародних і вітчизнѐних підходів (дитиноцентризм, цінність дитинства 

та співпраці з родиноя; толерантність, недопущеннѐ дискримінації, повага 

до відмінностей і визнаннѐ їх нормоя; пріоритет інтересів дитини 

(«простір дружній до дитини», «дії в найкращих інтересах дитини» тощо), 

реформ в освіті дітей з особливими освітніми потребами (інклязивне 

навчаннѐ, врахуваннѐ індивідуальних можливостей і потреб дитини, 

акцент на її сильні ѐкості; гнучкість та варіативність послуг, 

міждисциплінарність тощо), новацій щодо підтримки та супроводу дітей із 

порушеннѐми слуху (раннѐ діагностика, розвиток медичних і технічних 

засобів реабілітації, технологій слухомовленнювого розвитку, бімодально-

білінгвальне навчаннѐ тощо). 
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Відповідно до «Концепції розвитку дошкільної освіти» (2020 р.) 

«дошкільна освіта – перша ланка системи безперервної освіти, що 

закладаю підґрунтѐ розвитку особистості дитини, ю передумовоя її 

самореалізації в подальшому навчанні та розвитку впродовж життѐ. Її 

метоя ю забезпеченнѐ права дитини раннього віку (від одного до трьох 

років) та дошкільного віку (від трьох до шести–семи років) на ѐкісне 

навчаннѐ, вихованнѐ й розвиток основними соціальними інститутами (сім’ѐ 

та заклади дошкільної освіти різних типів), що створяю можливості длѐ 

працезайнѐтості батьків і розвитку сталого суспільства в цілому».  

В Україні за офіційноя статистикоя понад 165 000 дітей з 

особливими освітніми потребами. Заклади дошкільної освіти відвідуять 

69,9 тис. дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі 9,0 тис. 

дітей з інвалідністя. В інклязивних групах закладів дошкільної освіти 

станом на 1 січнѐ 2020 р. здобуваять освіту 4 681 вихованців з особливими 

освітніми потребами. 

За світовоя статистикоя приблизно 2–3 з 1000 новонароджених маять 

порушеннѐ слуху. Слід зазначити, що ми не розглѐдаюмо окремо категорії 

дітей глухих та зі зниженим слухом (слабкочуячих), оскільки під час 

організації освітнього процесу варто враховувати низку чинників, серед ѐких 

ступінь порушеннѐ слуху це лише один із багатьох (мова спілкуваннѐ, технічні 

засоби компенсації, модель навчаннѐ, супровід фахівців тощо). Рівень 

розвитку словесного мовленнѐ, комунікативні навички дитини також 

залежать не лише від ступенѐ порушеннѐ слухової функції, важливими ю 

раннѐ діагностика, ѐкісна слухова реабілітаціѐ, підтримка спеціалістів і 

батьків, мовленнюве середовище, достатність спілкуваннѐ та ін. З кожним 

роком аудіологічний / медичний підхід, за ѐкого основна увага зосереджена 

на ступені зниженнѐ слуху (біологічних факторах), втрачаю актуальність. 

Система дошкільної освіти дітей із порушеннѐми слуху в Україні охоп-

ляю спеціальні заклади дошкільної освіти (заклади дошкільної освіти компен-

суячого типу), дошкільні відділеннѐ / підрозділи спеціальних закладів за-

гальної середньої освіти (шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), спеціальні 

групи длѐ дітей із порушеннѐми слуху в закладах дошкільної освіти комбіне-

ваного типу, інклязивні групи. Досить поширеноя останнім часом стаю прак-

тика навчаннѐ дітей із незначним ступенем порушеннѐ слуху або адекватно 

слухопротезованих (слуховими апаратами, кохлеарними імплантами) у 

логопедичних групах (длѐ дітей із загальним недорозвитком мовленнѐ). 

За результатами теоретичного аналізу й аналізу педагогічної практики 

окреслено існуячі моделі (організаційні форми) здобуттѐ дошкільної освіти 
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дітьми з порушеннѐми слуху, ѐкі на сьогодні впроваджено в Україні. Кожна 

маю певні особливості, своюрідність організації та корекційно-розвивального 

супроводу. Критеріѐми порівнѐннѐ ю: програми, за ѐкими навчаятьсѐ діти; 

фахівці, ѐкі працяять у закладі; специфіка корекційно-розвивального 

супроводу; варіанти продовженнѐ освіти післѐ закінченнѐ дошкільного 

закладу; мова навчаннѐ та спілкуваннѐ. 

Перша модель – спеціальні заклади дошкільної освіти та дошкільні 

відділеннѐ при спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах. 

Освітній процес у спеціальних садочках здійсняютьсѐ за 

спеціальними програмами розвитку дітей глухих та зі зниженим слухом 

дошкільного віку; у програмах виділено специфічні напрѐми роботи 

(розвиток мовленнѐ та комунікативної діѐльності, розвиток музично-

ритмічних та складоритмічних відчуттів), вклячено розділи з корекційно-

розвивальної роботи: розвиток слухового (слухо-зорового, слухо-зоро-

тактильного) сприйманнѐ та формуваннѐ вимови, фонетична ритміка. 

Вихователі за освітоя ю сурдопедагогами, у кожній групі передбачено 

посаду вчителѐ-сурдопедагога, ѐкий проводить корекційно-розвиткові 

занѐттѐ (індивідуальні, підгрупові, групові) з урахуваннѐм можливостей, 

актуальних потреб дітей, навчальних цілей і завдань. Учитель-

сурдопедагог також здійсняю корекційний супровід навчального та 

виховного процесів у групі, долучаютьсѐ до різних видів діѐльності, 

підготовки та проведеннѐ заходів. У закладі працяю практичний психолог. 

Випускники спеціальних закладів продовжуять освіту у спеціальних 

школах длѐ дітей із порушеннѐми слуху (більшість) та інклязивних класах. 

Прикладом такої моделі ю заклад дошкільної освіти № 582 

компенсуячого типу длѐ дітей з порушеннѐми слуху м. Киюва; на сьогодні 

це юдиний спеціальний заклад длѐ дітей ціюї категорії в столиці. Тут 

навчаятьсѐ діти з різним ступенем порушеннѐ слуху (глухі, зі зниженим 

слухом), ю вихованці з кохлеарними імплантами, комплексними 

порушеннѐми; групи сформовано за віковим принципом. 

Особливістя спеціальних закладів ю білінгвальне освітню 

середовище, одночасне використаннѐ в освітньому процесі та спілкуванні 

словесного мовленнѐ та жестової мови, у «позаурочний» час спілкуваннѐ 

між дітьми відбуваютьсѐ переважно жестовоя мовоя; таку модель 

навчаннѐ длѐ дитини часто обираять батьки, що маять порушеннѐ слуху, 

основним або одним з основних засобів комунікації ѐких ю жестова мова.  

В Україні сформуваласѐ досить розгалужена система спеціальних 

закладів длѐ дітей із порушеннѐми слуху, ѐка налічую понад 50 закладів 
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загальної середньої освіти, з ѐких 25 маять дошкільні відділеннѐ; у Киюві та 

обласних центрах (Дніпро, Житомир, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Суми, Харків 

та ін.) працяять понад 10 закладів дошкільної освіти компенсуячого типу 

длѐ дітей із порушеннѐми слуху. 

Останнім часом зміняютьсѐ контингент вихованців спеціальних 

закладів освіти. По-перше, збільшуютьсѐ кількість дітей із суттювим 

ступенем (помірний, важкий, повний) та складноя структуроя порушеннѐ 

(відповідно підтримка в навчанні маю бути більш специфічна); по-друге, 

розширяютьсѐ перелік категорій, до закладів, ѐкі традиційно навчали дітей 

із порушеннѐми слуху, залучаятьсѐ діти з різними освітніми потребами. 

Друга модель – спеціальні групи длѐ дітей із порушеннѐми слуху в 

закладі дошкільної освіти комбінованого типу. Вихователі групи зазвичай ю 

фахівцѐми в галузі спеціальної педагогіки (сурдопедагогіки); вчитель-

сурдопедагог, ѐкий проводить корекційно-розвивальні занѐттѐ ю штатним 

працівником закладу. 

Корекційно-розвивальна складова передбачаю занѐттѐ з розвитку 

слухового (слухо-зорового, слухо-зоро-тактильного сприйманнѐ) та 

формуваннѐ вимови, розвитку мовленнѐ, фонетичної ритміки. У садочку 

зазвичай працяять практичний психолог, учитель-логопед. Згідно з 

рекомендаціѐми Міністерства освіти і науки України «педагогічні колективи 

маять право обирати длѐ використаннѐ в роботі чинні програми, перелік та 

особливості реалізації ѐких обговоряю та схваляю педагогічна рада ЗДО. 

Дозволѐютьсѐ використовувати кілька комплексних і парціальних програм, 

відповідно до ѐких педагоги плануять освітня діѐльність». Педагоги 

спеціальних груп обираять із переліку рекомендованих програму розвитку 

длѐ дітей із порушеннѐми слуху або «звичайну». 

Післѐ закінченнѐ садочка діти продовжуять навчаннѐ у спеціальних 

та інклязивних школах (відсоток дітей, батьки ѐких обираять інклязивні 

умови, вище порівнѐно з випускниками спеціальних закладів). 

Спеціальні групи часто створяятьсѐ за запитом батьків певної 

громади (району) й у територіальній доступності до реабілітаційних 

центрів, ѐкі надаять послуги дітѐм із порушеннѐми слуху або закладів 

загальної середньої освіти, де створенні спеціальні та інклязивні класи. Як 

приклад, можемо розглѐдати досвід співпраці Міського медичного центру 

проблем слуху та мовленнѐ «СУВАГ» та закладу дошкільної освіти № 67 

м. Киюва; середньої загальноосвітньої школи № 233 з інклязивними 

класами, в ѐких навчаятьсѐ учні з порушеннѐми слуху, та закладу 

дошкільної освіти № 602 м. Киюва. 
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Третѐ модель – інклязивні групи, в ѐкі вклячені діти з порушеннѐми 

слуху. Вихователі таких груп не ю фахівцѐми зі спеціальної освіти, необхідні 

знаннѐ педагоги здобуваять у межах програм підвищеннѐ кваліфікації 

(курси, семінари тощо). У кожній інклязивній групі передбачено посада 

асистента вихователѐ (також не ю фахівцем у галузі корекційного навчаннѐ). 

Корекційно-розвивальна робота з дитиноя здійсняютьсѐ відповідно до 

рекомендацій Інклязивно-ресурсного центру (ІРЦ), враховуячи тип 

порушеннѐ зазвичай вклячаю занѐттѐ з сурдопедагогом із розвитку слухового 

(слухо-зорового) сприйманнѐ та мовленнѐ; залежно від індивідуальних 

особливостей можуть бути рекомендовані занѐттѐ з психологом із розвитку 

когнітивної та емоційно-вольової сфери, психологічний супровід на період 

адаптації, занѐттѐ з учителем-реабілітологом тощо. 

За відсутності сурдопедагога занѐттѐ може проводити логопед, за 

умови, що в дитини достатній рівень слухового сприйманнѐ (може сприймати 

розмовне мовленнѐ), фахівець володію методиками роботи з дітьми з 

порушеннѐми слуху. В окремих випадках корекційно-розвивальна складова 

вклячаю занѐттѐ і з сурдопедагогам, і з логопедом (напрѐми роботи різ-

нѐтьсѐ). Фахівці, ѐкі проводѐть такі занѐттѐ можуть бути штатними працівни-

ками закладу (ѐкщо кількість годин, що «проводить» фахівець, у межах 

половини ставки педагога, тобто у закладі ю декілька дітей, ѐкі потребуять 

підтримки спеціаліста), в іншому випадку фахівці працяять за угодоя. 

В інструктивно-методичному листі МОН України «Щодо організації 

діѐльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 

30.07.2020 № 1/9-411) щодо інклязивних закладів зокрема зазначено: 

«Наданнѐ психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг 

здійсняютьсѐ шлѐхом проведеннѐ індивідуальних і групових занѐть, ѐкі 

можуть надаватисѐ ѐк штатними працівниками закладу, так і залученими 

фахівцѐми, зокрема: працівниками ІРЦ, спеціальних садків (шкіл), навчально-

реабілітаційних центрів, логопедичних пунктів та інших закладів на підставі 

цивільно-правових договорів. При цьому оплата праці залучених фахівців 

здійсняютьсѐ за рахунок коштів державної субвенції, відповідно до пункту 6 

Порѐдку та умов наданнѐ субвенції з державного бяджету місцевим 

бяджетам на наданнѐ державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, затверджених постановоя Кабінету Міністрів України від 

14.02.2017 №88 (зі змінами, далі – Порѐдок та умови наданнѐ субвенції). 

«Примірний перелік додаткових психолого-педагогічних і корекційно-

розвиткових занѐть (послуг) длѐ осіб з особливими освітніми потребами у 

закладах освіти» та «Перелік фахівців, ѐкі проводѐть (надаять) додаткові 
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психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові занѐттѐ (послуги) з особами з 

особливими освітніми потребами у закладах освіти», визначено у додатках 

Порѐдку та умовах наданнѐ субвенції.  

Цивільно-правові договори укладаятьсѐ між фахівцѐми, ѐкі проводѐть 

психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові занѐттѐ (послуги), та 

закладами дошкільної освіти або відповідним органом управліннѐ освітоя». 

Освітній процес в інклязивних групах відбуваютьсѐ за «звичайними» 

освітніми програмами з внесеннѐм необхідних адаптацій та / або 

модифікацій відповідно до можливостей і потреб дитини з особливими 

освітніми потребами. Длѐ кожного вихованцѐ, ѐкий за результатами 

комплексної оцінки в ІРЦ маю особливі освітні потреби в додатковій 

підтримці, розроблѐютьсѐ індивідуальна програма розвитку (ІПР). 

Спеціальні програми (програми розвитку дітей із порушеннѐми слуху) 

можуть бути використані ѐк ресурс длѐ складаннѐ ІПР та організації 

навчаннѐ, корекційно-розвивального супроводу. 

Термін дії висновку ІРЦ не обмежений у часі, крім випадків, коли 

рекомендовано та визначено дату повторного вивченнѐ.  

Інклязивні групи в дошкільних закладах комплектуять за «Порѐдком 

комплектуваннѐ інклязивних груп у дошкільних навчальних закладах»: 

наповняваність групи – до 15-ти осіб, з них не більше трьох дітей з 

особливими освітніми потребами, зокрема й з інвалідністя. 

Післѐ закінченнѐ інклязивного закладу діти з порушеннѐми слуху в пе-

реважній більшості продовжуять навчаннѐ в інклязивних школах. Основноя 

перевагоя такого варіанту освіти ю мовленнюве середовище, що важливо длѐ 

розвитку мовленнѐ та навичок спілкуваннѐ дітей дошкільного віку.  

За рекомендаціѐми ІРЦ та письмовоя заѐвоя одного з батьків або 

іншого законного представника дитини за потреби заклад забезпечую доступ 

до освітнього процесу асистента дитини (частина 5 статті 11 Закону України 

«Про дошкільну освіту»). Функція асистента дитини можуть виконувати 

соціальні працівники, батьки або особи, уповноважені ними. Супровід під час 

інклязивного навчаннѐ – наданнѐ допомоги дітѐм з особливими освітніми 

потребами під час перебуваннѐ в закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти, входить до «Переліку соціальних послуг, що надаятьсѐ особам, ѐкі 

перебуваять у складних життювих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 

від 03.09.2012 № 537. Фінансуваннѐ соціальних послуг регламентуютьсѐ 

статтѐми 27 та 28 Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 

№ 2671-УШ, ѐкий вступив у дія 01 січнѐ 2020 року.  
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Четверта модель – навчаннѐ дітей зі зниженим слухом, з 

кохлеарними імплантами в логопедичних групах дошкільних закладів. Усі 

діти маять особливі мовленнюві потреби (значні особливості 

функціонуваннѐ мовленнѐ); вихователі спеціальних груп длѐ дітей із 

порушеннѐми мовленнѐ здебільшого маять логопедичну підготовку; з 

групоя працяю вчитель-логопед, ѐкий проводить індивідуальні та групові 

корекційно-розвиткові занѐттѐ. Серед основних переваг таких груп батьки 

дітей із порушеннѐми слуху називаять: невелика кількість дітей (на відміну 

від інклязивних), мовленнюве середовище (бракую у спеціальних закладах 

длѐ дітей із порушеннѐми слуху), відносно велика кількість закладів і 

відповідно наближеність до дому, системний супровід логопеда. 

Проте фахівці та експерти зазначаять, що спілкуваннѐ з однолітками, 

ѐкі маять суттюві порушеннѐ мовленнѐ не забезпечую повноцінне 

мовленнюве середовище, ѐке необхідне длѐ розвитку дітей із 

порушеннѐми слуху. Відсутність можливості в закладі отримувати послуги 

сурдопедагога також негативно впливаю на процес реабілітації (зарубіжний 

досвід свідчить, що найкращий варіант, коли дитина отримую необхідні 

послуги за місцем навчаннѐ). 

У контексті проблеми актуалізуютьсѐ питаннѐ коректності 

логопедичних заклячень длѐ дітей із порушеннѐми слуху («загальний 

недорозвиток мовленнѐ І рівнѐ» тощо, і характеристик типу «мовленнѐ 

відсутню»; іноді в довідках не уточняютьсѐ, що порушеннѐ мовленнѐ ю 

наслідком зниженнѐ слуху (ю випадки, звичайно, коли дитина маю 

порушеннѐ слуху та порушеннѐ мовленнѐ, що ю первинним за своюя 

природоя (не пов’ѐзане зі слухом), приміром дизартріѐ). На нашу думку, 

ѐку поділѐять і колеги-логопеди, варто переглѐнути формуляваннѐ 

визначень у логопедичних закляченнѐх з урахуваннѐм позиції, що 

порушеннѐ мовленнѐ в дітей зі зниженим слухом не доцільно трактувати в 

такий спосіб, ѐк і у дітей, ѐкі маять збережену слухову функція. 

На основі дослідженнѐ практичного досвіду реалізації описаних 

моделей дошкільної освіти дітей із порушеннѐми слуху доцільними 

визначено певні зміни та доповненнѐ. Так, длѐ успішних спеціальних 

закладів, ѐкі маять значний досвід, активно впроваджуять новації 

перспективним ю розширеннѐ послуг, зокрема:  

 окрім сурдопедагога та практичного психолога, супровід 

здійсняватиме також логопед (у передшкільний період (старший дошкільний 

вік), за запитом батьків), корекційний педагог (длѐ дітей із затримкоя чи 

порушеннѐми інтелектуального розвитку, згідно з рекомендаціѐми ІРЦ). 
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Адміністраціѐ може приймати рішеннѐ щодо введеннѐ додаткових посад. Це 

передбачаю зміни до чинних нормативних документів; 

 введеннѐ посади асистента вихователѐ, ѐкщо ІРЦ визнаю таку 

потребу ѐк в інклязивних, так і спеціальних умовах навчаннѐ; можливість 

підтримки асистента дитини; реалізаціѐ індивідуальної освітньої траюкторії 

(зміст освіти, перелік додаткових послуг, обладнаннѐ та матеріалів тощо); 

 створеннѐ відділеннѐ раннього втручаннѐ / консультативного 

пункту тощо, що передбачаю додаткові посади фахівців, ѐкі будуть 

виконувати певні функції: проводити консультації длѐ батьків, занѐттѐ з 

дітьми раннього віку, корекційно-розвивальний супровід дітей, ѐкі 

навчаятьсѐ в інклязивних закладах. 

Відтак, доцільними ю розширеннѐ варіантів здобуттѐ дошкільної 

освіти дітьми з порушеннѐми слуху, внесеннѐ змін і доповнень до 

нормативних документів, розробленнѐ відповідного навчально-

методичного забезпеченнѐ. 

Результати дослідженнѐ даять підстави зробити такі висновки: 

1. Аналіз психолого-педагогічної, сурдопедагогічної літератури, 

нормативно-правових документів і педагогічної практики, по-перше, свідчить 

про актуальність проблеми дошкільної підготовки дітей з особливими 

освітніми потребами, особливу групу серед ѐких становлѐть діти з 

порушеннѐми слуху, по-друге, підтверджую необхідність трансформації 

системи дошкільної освіти дітей зазначеної категорії на основі інтеграції вже 

наѐвного вітчизнѐного й зарубіжного досвіду з урахуваннѐм сучасних 

ціннісних і методологічних оріюнтирів та суспільного запиту. 

2. Окреслено існуячі моделі (організаційні форми) здобуттѐ дошкільної 

освіти дітьми з порушеннѐми слуху, ѐкі на сьогодні впроваджено в Україні. 

Кожна маю певні особливості, своюрідність організації та корекційно-

розвивального супроводу. Критеріѐми порівнѐннѐ ю: програми, за ѐкими 

навчаятьсѐ діти; фахівці, ѐкі працяять у закладі; специфіка корекційно-

розвивального супроводу; варіанти продовженнѐ освіти післѐ закінченнѐ 

дошкільного закладу; мова навчаннѐ та спілкуваннѐ. 

3. Розвиток системи дошкільної освіти спрѐмований на подальшу 

модернізація діячої мережі спеціальних та інклязивних закладів, 

розширеннѐ їх послуг і функцій. Обґрунтовано зміни та шлѐхи вдосконаленнѐ, 

зокрема спеціальних дошкільних закладів. Важливоя умовоя ю мобільність і 

відкритість до змін, реагуваннѐ на сучасні соціальні виклики й запити дітей, 

батьків, педагогів, утвердженнѐ провідноя метоя освіти розвиток лядини та 

становленнѐ особистості, її світоглѐду, цінностей. 
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Ми звичайно не враховуюмо всі можливі аспекти організації дошкільної 

освіти дітей із порушеннѐми слуху, доцільними ю подальші дослідженнѐ. 

Перспективи подальших наукових розвідок. У межах проблеми 

вважаюмо актуальними дослідженнѐ організації послуги раннього втручаннѐ 

длѐ дітей із порушеннѐми слуху, діѐльності центрів раннього розвитку та 

консультативних пунктів длѐ батьків, участі ІРЦ у підтримці родини від етапу 

діагностуваннѐ порушеннѐ. Длѐ дітей, ѐкі приходѐть у дошкільний заклад із 

центрів раннього втручаннѐ, рекомендовано забезпечити програму 

переходу, що ю завершальним етапом наданнѐ послуги раннього втручаннѐ 

та передбачаю комплекс індивідуально спланованих заходів. Відповідно до 

пріоритетних завдань щодо вдосконаленнѐ нормативних документів МОН 

України на часі оновленнѐ першоя чергоя: Закону України «Про дошкільну 

освіту», Положеннѐ про заклад дошкільної освіти, розробленнѐ професійного 

стандарту вихователѐ, а також методичних рекомендацій длѐ педагогів з 

реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердженнѐ категорій 

(типології) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами та 

рівнів підтримки в освітньому процесі в інклязивних класах (групах) закладів 

освіти» (2020). 
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РЕЗЮМЕ 
Литовченко Светлана. Дошкольное образование детей с нарушениѐми слуха: 

современные модели и перспективы развитиѐ. 

В статье по результатам теоретического анализа и анализа педагогической 

практики обозначены существуящие модели (организационные формы) получение 

дошкольного образованиѐ детьми с нарушениѐми слуха, которые сегоднѐ внедрены в 

Украине. Каждаѐ имеет определенные особенности, своеобразие организации и 

коррекционно-развиваящего сопровождениѐ. Критериѐми сравнениѐ ѐвлѐятсѐ: 

программы, по которым учатсѐ дети; специалисты, работаящие в учреждении; 

специфика коррекционно-развиваящего сопровождениѐ; варианты продолжениѐ 

образованиѐ после окончаниѐ дошкольного учреждениѐ; ѐзык обучениѐ и общениѐ. 

Определены пути совершенствованиѐ специальных учреждений дошкольного 

образованиѐ в соответствии с потребностѐми детей и родителей. 

Ключевые слова: дети, нарушение слуха, дошкольное образование, модели 

получениѐ дошкольного образованиѐ, специальное учреждение, инклязивнаѐ группа, 

программы, коррекционно-развиваящее сопровождение, пути совершенствованиѐ. 

SUMMARY 
Lytovchenko Svitlana. Preschool education of children with hearing impairments: 

modern models and development prospects. 
The article presents modern approaches to the education of children with hearing 

impairments, outlines the current state of preschool education and the existing problems in 
providing correctional and developmental support to preschool children with hearing 
impairments. 

The purpose of the article is to outline the basic models (organizational forms) of 
preschool education for children with hearing impairments in Ukraine based on the results of 
theoretical analysis, analysis of educational practice, normative legal documents and identify 
ways to improve them according to the needs of children and parents. 

The criteria for comparison are programs for which children study; specialists working 
in the institution; specifics of correctional and developmental support; options for continuing 
education after graduation; language of instruction and communication. 

Methods of theoretical analysis of psychological and pedagogical literature on the 
research problem were used in the preparation of the article materials; comparison and 
systematization of research results; generalization of practical experience of teaching 
preschoolers with hearing impairments. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-94#Text
http://dx.doi.org/10.1080/09243453.2015.1018912
http://dx.doi.org/10.1080/09243453.2015.1018912
http://dx.doi.org/10.1080/09243453.2015.1018912
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Development of the preschool education system is aimed at further modernization of the 
existing network of special and inclusive institutions, expansion of their services and functions. 
Changes and ways of improvement, in particular of special preschool institutions, are 
substantiated. An important condition is mobility and openness to change, responding to modern 
social challenges and demands of children, parents, teachers, approval of the leading goal of 
education is human development and the formation of personality, its worldview, values. 

Prospects for further research: organization of early intervention services for children 
with hearing impairments, the activities of early development centers and counseling centers 
for parents, the participation of inclusive resource centers in supporting the family from the 
stage of diagnosing the disorder. 

Key words: children, hearing impairment, preschool education, models of preschool 
education, special institution, inclusive group, development programs, correctional and 
developmental support, ways of improvement. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПОДОЛАННЯ ДИСПРАКСІЇ В ДІТЕЙ ІЗ 

ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 
 

Статтѐ присвѐчена проблемі подоланнѐ диспраксії в дітей із тѐжкими 
порушеннѐми мовленнѐ. Мета статті – розкрити напрѐми комплексного подоланнѐ 
диспраксії в дітей із тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ, ґрунтуячись на результатах 
експериментального вивченнѐ цих дітей. 

Встановлено, що загальносвітовоя тенденціюя ю  збільшеннѐ кількості дітей 
і дорослих з означеним розладом. У зарубіжних дослідженнѐх понѐттѐ диспраксії 
вважаютьсѐ застарілим, сучасні медичні класифікатори містѐть назву «розлади 
розвитку координації» – developmental coordination disorder (DCD). З метоя 
встановленнѐ симптомів такого розладу в дітей із мовленнювими порушеннѐми було 
проведено експериментальне дослідженнѐ, спрѐмоване на з’ѐсуваннѐ особливостей 
орального, пальцевого праксису та білатеральної координації. Аналіз отриманих 
даних дозволив зробити висновки про домінуваннѐ низького рівнѐ праксису в дітей із 
тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ. Цей факт спонукав до розробки змісту 
комплексного впливу длѐ подоланнѐ диспраксії в дітей означеної категорії, ѐкий 
охоплявав клінічний, психолого-педагогічний та корекційно-розвивальний напрѐми.  

Ключові слова: диспраксіѐ, тѐжкі порушеннѐ мовленнѐ, розлади розвитку 
координації, комплексний підхід.  

 

Постановка проблеми. Загальновідомим фактом ю щорічне збільшеннѐ 

кількості дітей із відхиленнѐми в мовленнювому розвитку. На особливу увагу 

поміж них заслуговую категоріѐ дітей із тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ, ѐкі 

обумовлені розладами рухової функції та координації рухів – диспраксіюя. 
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Такий діагноз встановляютьсѐ меншості поміж них і переважно післѐ 5 років. 

Зазначені розлади зберігаятьсѐ до повноліттѐ  та, частково, дорослого віку, 

що зумовляю такі проблеми в емоційній та соціальній сферах життѐ лядини: 

низьку самооцінку, тривожність, труднощі в налагодженні стосунків, у 

міжособистісному спілкуванні тощо.  

Аналіз актуальних досліджень. Диспраксіѐ (dyspraxia) (від грец. dis – 

приставка, що означаю частковий розлад, порушеннѐ, ускладненість, praxia – 

рух, діѐльність) – це розлад рухової функції та координації рухів у дитини з 

нормальним м’ѐзовим тонусом, порушеннѐм плануваннѐ моторних дій, що 

пов’ѐзано з проблемами розвитку в онтогенезі (Айрес, 2017). 

Цей термін відомий із XX століттѐ, коли М. Колліюр (М. Collier) вперше 

описав його ѐк «congenital maladroitness». Дослідженнѐ диспраксії 

представлено в роботах багатьох вітчизнѐних і зарубіжних учених 

О. Вінарської, О. Мастякової (2001), І. Панченко (1987), І. Мартиненко (2004), 

В. Клименка (2000), М. Колліюра (2001), Дж. Айерс (1978), С. Губбай, (2003), К. 

Гіллберга (1992) та ін. Проте, у пострадѐнській логопедичній літературі 

диспраксіѐ ѐк самостійне ѐвище мало вивчена й розглѐдаютьсѐ в аспекті 

дизартрії чи моторної алалії (Шайтор, Емельѐнов, 2012; Portwood, 2000; 

Vaivre Douret, 2007). 

В. Шайтор, досліджуячи диспраксія в дітей, вказую, що діти з 

церебральноя дисфункціюя перинатального походженнѐ належать до 

групи хворих високого рівнѐ розвитку клініко-фізіологічної декомпенсації 

полісистемної дизрегулѐційної патології, ѐка вимагаю проведеннѐ 

своючасних невідкладних втручань (Шайтор, Емельѐнов, 2012). 

І. Мартиненко зазначаю, що під час дослідженнѐ диспраксїї в дітей із 

мовленнювими порушеннѐми ретельне клінічне обстеженнѐ виѐвлѐю ознаки 

незрілості неврологічного розвитку паціюнта. При цьому велика увага 

приділѐютьсѐ церебральній астенізації, з ѐкоя пов’ѐзуять зниженнѐ уваги та 

пам’ѐті, психомоторну млѐвість чи збудженнѐ дитини (Мартиненко, 2019). 

За умови нормального функціонуваннѐ мозку процеси плануваннѐ 

рухів відбуваятьсѐ спонтанно, неусвідомлено, автоматично. «Індивідуальний 

(онтогенний) розвиток нервової системи лядини відбуваютьсѐ поетапно, і цей 

процес поширяютьсѐ протѐгом певного часу. Безліч змін  у зв’ѐзках мозку і ю 

причинами порушеннѐ обробки рухової інформації» (Przybyla, 2000). 

Учені зазначаять, що в разі диспраксії порушуятьсѐ відчуттѐ й 

розуміннѐ схеми тіла. Така дитина може бачити рухи оточуячих, 

усвідомлявати та розуміти їхню значеннѐ, але скоординувати власне тіло, 

щоб повторити – не може або виконую з помилками, повільно.  
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Дж. Айрес, А. Банді, Л, Міллер зазначаять, що диспраксіѐ найчастіше 

виникаю через особливості сприйнѐттѐ тактильних, вестибулѐрних, 

пропріоцептивних і зорових відчуттів. Ці відчуттѐ ю підґрунтѐм формуваннѐ 

соматогнозису, схеми тіла й подальшого цілеспрѐмованого координуваннѐ 

рухів тіла (Айрес, 2017). 

Мозок і тіло взаюмодіять між собоя на основі зворотного зв’ѐзку, 

створяячи його через еферентну та аферентну системи – систему реакцій, 

дії та експресії. Якщо процеси двостороннього обміну сенсорноя 

інформаціюя порушені, то виникаять порушеннѐ у сфері сприйнѐттѐ, що 

може вплинути на подальший розвиток рухових, пізнавальних і соціальних 

навичок (Сrzybowska, Przyrowski, Ślifirska, 1998; Walsh, 2009). 

На думку К. Волш (2000), у переважній більшості випадків у дітей із 

порушеннѐми розвитку різної етіології спостерігаятьсѐ порушеннѐ 

антигравітаційних механізмів, що виражаятьсѐ в постуральному дефіциті. 

У даний час підкресляютьсѐ, що причину аномалій DCD можна поюднати з 

концепціюя дисфункції гальмуваннѐ Рассела, та еволяційним підходом до 

контроля поведінки (спочатку пов’ѐзаноя при СДУГ) (Barkley, 1997). 

Таким чином, аналіз наукової та спеціальної літератури дав змогу 

визначити, що більшість експертів з даного питаннѐ вважаять, що 

диспраксіѐ виникаю, коли рухові нейрони розвиваятьсѐ дефіцитарно. Якщо 

мотонейрони не можуть сформувати правильні синапси, мозок буде 

оброблѐти дані набагато довше. В основі патології, за даними медичних 

досліджень, ю не ушкодженнѐ, а недостатність зв’ѐзків між нейронами. 

Унаслідок цього нервовий імпульс, що виникаю в корі головного мозку, не 

знаходить шлѐхи до рухового апарату (Шайтор, Емельѐнов, 2012). 

Диспраксіѐ ю прихованим розладом, оскільки за типових обставин 

діти можуть нічим не відрізнѐтисѐ від своїх ровесників, поки не 

виникатиме потреба в нових уміннѐх, або не стануть очевидними певні 

рухові й координаційні порушеннѐ. При цьому методи клінічного 

обстеженнѐ, такі, ѐк нейровізуалізаціѐ, електроміограма й 

електроенцефалограма, не показуять суттювих відхилень. Виражені 

органічні зміни відсутні, а клінічні проѐви вкладаятьсѐ в межі 

функціональних змін рухової сфери. Однак, навіть негруба дисфункціѐ 

рухової сфери в дітей із сенсорними порушеннѐми без своючасної корекції 

може привести до більш глибоких порушень цілеспрѐмованих рухів. 

Як зазначала відомий англійський дослідник ціюї проблеми доктор 

Аманда Кірбі (2010), «диспраксіѐ – це не лише розлад координації та 

плануваннѐ руху. Цей патологічний стан виходить за межі типових рухових 
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труднощів. Диспраксіѐ маю утрудненнѐ у плануванні та організації рухів, 

думок, діѐльності й почуттів. Вона впливаю на функціонуваннѐ багатьох видів 

діѐльності, перешкоджаю повному використання знань і дезорганізовую все 

життѐ лядини» (Kirby, 2011). 

У логопедії дослідженнѐ диспраксії здійснявались у межах вивченнѐ 

артикулѐційного праксису при дизартріѐх (О. Вінарська (1988), О. 

Мастякова (1993), Г. Лопатіна (1994)), орального праксису при моторній 

алалії (Є. Соботович (1983), Л. Бенілова (2010), В. Ковшиков (1991), апраксії 

при афазіѐх (О. Луріѐ (1972), Т. Візель (2004), Л. Цветкова (2002). Заначені 

вчені виділѐли апраксія (диспраксія) ѐк особливу форму мовленнювого 

порушеннѐ (при дизартрії) або в структурі порушених мовленнювих 

механізмів (при алалії, афазії). О. Корнюв (1993) визначив особливу форму 

мовленнювого порушеннѐ зі специфічними симптомами у вимовній 

складовій – артикулѐційну диспраксія (Корнев, 2006). 

Попри значущість вивченнѐ проблеми диспраксії в дітей із тѐжкими 

порушеннѐми мовленнѐ, спеціальних досліджень у цьому напрѐмі вкрай 

не достатньо.  

Мета статті – розкрити напрѐми комплексного подоланнѐ диспраксії 

в дітей із тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ, ґрунтуячись на результатах 

експериментального вивченнѐ цих дітей. 

Методи дослідження. З метоя розробки ефективної комплексної 

методики длѐ подоланнѐ порушень праксису в дітей із ТПМ було проведено 

діагностуваннѐ стану рухових, психоемоційних і мовленнювих процесів у дітей 

із тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ (далі – ТПМ) на базі ДНЗ № 30 «Ластівка» 

міста Івано-Франківська. У дослiдженні взѐли участь 28 дітей 5–7-рiчного вiку; 

з них – 14 із мовленнювим недорозвитком без ознак органічних уражень ЦНС 

(експериментальна група) та 14 – з нормативним руховим і мовленнювим 

розвитком, що склали контрольну групу. 

Виклад основного матеріалу. Етап збору анамнезу передбачав 

вивченнѐ історії розвитку кожної дитини за виписками з медичних 

амбулаторних карт розвитку дітей та Анкетоя моторної організації (Е. 

Ваваржинѐк).  Анкета містила запитаннѐ стосовно: 1) схеми тіла й 

усвідомленнѐ тіла; 2) наслідуваннѐ; 3) рухового плануваннѐ; 

4) забезпеченнѐ подвійної координації. 

Наступний етап передбачав визначеннѐ неврологічного статусу всіх 

досліджуваних лікарем. Під час оглѐду бралисѐ до уваги такі 

функціональні показники стану центральної нервової системи, ѐк: 

1) постава та м’ѐзовий тонус; 2) сухожильні рефлекси; 3) мимовільні 
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рухи; 4) координаціѐ рухів і рівновага; 5) дрібна моторика; 6) супутні та 

дзеркальні рухи; 7) функції органів чуттів.  

Далі було застосовано такі тести: скринінг-діагностика диспраксії 

розвитку за Ю. Садовськоя (Садовскаѐ, Кабишева, Троицкаѐ, 2000) тест 

Брянінгса-Озерецького на реципрокну координація рук, спеціальну серія 

проб длѐ вивченнѐ стану артикулѐційного праксису (статичні й динамічні 

проби М. Ейдінової та О. Вінарської, М. Піскунова) (Мартиненко, 2019). Під 

час оглѐду дітѐм були запропоновані такі завданнѐ: роздѐгнутись і 

одѐгнутисѐ, щоб побачити, чи маю дитина труднощі з одѐганнѐм предметів 

одѐгу у правильному порѐдку; ходити різними стилѐми – навшпиньках, на 

п’ѐтках; стрибати через невисокі перешкоди; побігати; кидати предмет один 

одному; витѐгувати в одному напрѐмі ногу й руку, та в різні; виконати рухи 

руками у швидкій послідовності, швидко доторкнутисѐ до вуха чи носа 

ліворуч-праворуч почергово за інструкціюя; простежити за предметами 

очима; зробити рухи очима «навздогад» або в протилежний бік; вирізати 

ножицѐми нескладні фігури (круг, ромб, квадрат); намалявати просту 

фігуру – сонце, кота, дерево, зірку, лядину; скласти пазл тощо.  

Аналіз отриманих результатів дозволив встановити особливості 

розвитку дітей із ТПМ. Зупинимосѐ на деѐких результатах 

експериментального дослідженнѐ. 

Було виѐвлено наѐвність анамнестичних факторів ризику в дітей 

експериментальної групи, а саме: 3 з них були недоношеними (Т.г. – 36 

тижнів); 2 – переношені (Т.г. – 42 тижні); 2 обстежених народилисѐ шлѐхом 

ургентного кесаревого розтину на фоні вираженої слабості пологової 

діѐльності; 3 дітей народжені від матерів із хронічноя патологіюя (гіпотиреоз 

і цукровий діабет 1 типу); 4 дітей ціюї групи перенесли внутрішньоутробну 

інфекція новонароджених у виглѐді бактеріального сепсису.  

Практично всі діти експериментальної групи перенесли 

внутрішньоутробну гіпоксія плода й тѐжку асфіксія новонародженого. До 

1 річного віку вони постійно відставали у фізичному, психічному й 

домовленнювому розвитку від ровесників, отримували курсову терапія за 

призначеннѐм невролога й педіатра. Діти контрольної групи розвивалисѐ 

згідно з віковими нормами. 

Результати обробки Анкети моторної організації засвідчили, що 

14 дітей експериментальної групи мали проблеми зі схемоя тіла, 

наслідуваннѐм, подвійноя координаціюя та руховим плануваннѐм. Вони 

часто натикалисѐ на предмети, неохоче грали в наслідувальні ігри, не 

могли імітувати міміку; характеризувались уповільненоя реакціюя під час 
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рухливих ігор, стрибків, оральними сінкінезіѐми під час виконаннѐ 

складних рухових завдань. У контрольній групі 4 дітѐм властиві незначні 

труднощі під час виконаннѐ проб із руховим плануваннѐм.   

Оцінка стану рефлекторної сфери дітей експериментальної групи 

виѐвила в усіх наѐвність патологічних стопних рефлексів Бабінського, 

Россолімо, Пуссепа різного ступенѐ вираженості; переважаяче незначне 

симетричне D=S зниженнѐ сухожильних рефлексів із двоголових  

(musculus biceps brachii) і триголових м’ѐзів (musculus triceps brachii) та 

деѐке оживленнѐ даних рефлексів із розширеннѐм рефлексогенної зони 

D=S з надколінника, та ахіллових сухожиль; нестійкість у позі Ромберга.  

Стабільні труднощі в дітей експериментальної групи спостерігалисѐ 

при: одѐганні одѐгу у правильному порѐдку в 10 дітей із ТПМ; застібанні й 

розстібанні ґудзиків у 11; в 14 – під час витѐгуваннѐ ніг і рук; маляваннѐ 

простих фігур – сонцѐ, кота, дерева, зірки, лядини в 9 дітей; бігу й киданнѐ 

м’ѐча один одному. 

Тест Брянінгса-Озерецького дав змогу діагностувати порушеннѐ 

ритмічності рухів і здатності синхронно змінявати положеннѐ обох рук 

одночасно в дітей експериментальної групи: у 4 з них були відмічені 

синкінезії, у 10–12 – труднощі переходу до наступного руху. 

Під час перевірки стану орального праксису було виѐвлено 

недостатність цілеспрѐмованої рухливості ѐзика: обмежений обсѐг рухів, 

зокрема при висуванні ѐзика вперед, підніманнѐ його вгору, облизуваннѐ 

губ; труднощі зажмуреннѐ очей, надуттѐ щік; порушеннѐ при одночасному 

виконанні рухів органами артикулѐції: відкриванні рота, одночасного 

піднѐттѐ ѐзика вгору; труднощі з диференціаціюя рухів органів 

мовленнювого апарату: дітѐм було складно притиснути кінчик ѐзика до 

нижніх різців і подмухати на ѐзик, ударити кінчиком ѐзика по верхніх 

різцѐх при нерухомій нижній щелепі; утрудненнѐ з диференціаціюя 

ѐзиково-губної та губно-губної щілини та змиканнѐ: більшості дітѐм було 

важко витѐгнути губи вперед і подмухати в щілину між губами, опустити 

кінчик ѐзика вниз, піднѐти його вгору та притиснути до зубів; порушеннѐ 

виконаннѐ проби на відтвореннѐ низки «конструктивних» актів (за 

інструкціюя і за наслідуваннѐм) (торкнутисѐ ѐзиком до верхньої губи, 

покласти його між верхньоя губоя та зубами тощо), відтвореннѐ низки 

цілеспрѐмованих дій (свисту, цоканнѐ, поцілунку). 

За результатами скринінг-діагностики диспраксії розвитку, за 

Ю. Садовськоя, у дітей експериментальної групи виѐвлено порушеннѐ 

виконаннѐ завдань за зразком і з дотриманнѐм зазначеного ритму: 6 дітей 
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із ТПМ виконували інструкції короткотривало, до рахунку 1–3, 8 – не 

змогли виконати завданнѐ. Перехрещеннѐ ніг у них супроводжувалисѐ 

розворотом тазу. У всіх дітей спостерігались утрудненнѐ моторного 

плануваннѐ, моторної послідовності, порушеннѐ реципрокної координації, 

моторної витривалості, відчуттѐ пози тіла, зниженнѐ короткострокової 

пам’ѐті, здатності сприймати й підтримувати ритм. Водночас, 9 дітей із НР 

виконали тест, 5 – з труднощами, але самостійно.  

Узагальненнѐ результатів усіх тестів і проб експериментального 

вивченнѐ стану праксису дітей із ТПМ представлено на рис. 1.  
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Рис. 1. Рівні сформованості рухових, мовленнювих та психо-емоційних 

функцій у дітей дошкільного віку 
 

Отже, за результатами вивченнѐ праксису дітей дошкільного віку 

було виѐвлено, що дошкільникам із ТПМ властивий обмежений обсѐг 

рухів, низький темп і активність виконаннѐ рухових завдань, недостатність 

праксису пози, зниженнѐ здатності до перекляченнѐ рухів та їх 

координації – динамічного праксису (рук, ніг, артикулѐційних). 

Виѐвлено, що переважна більшість дітей контрольної групи маять 

високий (64,3 %) та середній (35,7 %) рівні сформованості рухових, 

мовленнювих і психо-емоційних процесів, ѐкі характеризуять стан праксису 

(орального, пальцевого, рук, тіла). У дітей експериментальної групи із ТПМ 

переважаять середній (42,8 %) та низький рівні (57,2 %) означених процесів, 

що засвідчую наѐвність недостанього праксису – диспраксії на різних рівнѐх і 

зумовляю необхідність нормалізації праксису в дітей даної групи. 

Ураховуячи існуячі підходи до подоланнѐ диспраксії в дітей і 

результати проведеного експериментального дослідженнѐ, було 

розроблено зміст комплексного впливу до подоланнѐ диспраксії в дітей із 

тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ, ѐкий охоплявав  кілька блоків та етапів, 

ѐкі різнились іюрархічно побудованими завданнѐми.  

1. Клінічний блок, ѐкий забезпечую лікар-невролог, передбачав  

медикаментозне лікуваннѐ, ЛФК, загальний і логопедичний масаж та 
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навчаннѐ самомасажу кистей і пальців рук, фізіотерапія, Су-джок терапії 

(кулькоя та еластичними кільцѐми).   

Завданнѐ клінічного напрѐму – нормалізувати стан нервової системи, 

врівноважити процеси збудженнѐ та гальмуваннѐ, покращити еферентно-

аферентну проводимість. 

2. Педагогічно-психологічний блок забезпечували вихователі, 

корекційний педагог, психолог. Занѐттѐ в межах означеного блоку 

передбачали використаннѐ ритміко-гімнастичних завдань, занѐть за 

принципами Монтессорі педагогіки, сенсомоторної інтеграції тощо. 

Важливо формувати в дітей із ТПМ осмислене цілеспрѐмоване 

виконаннѐ вправ з обговореннѐм плану виконаннѐ, залученнѐ дитини до 

плануваннѐ ігрового простору: оволодіннѐ елементами контроля 

м’ѐзового тонусу, знѐттѐ напруженнѐ (релаксації); володіннѐ способами 

невербальної комунікації (міміка, пантоміма); наслідуваннѐ рухів тварин, 

психогімнастика; формуваннѐ техніки руху (чіткий, плавний, фіксований, 

сповільнений), образу власного тіла в русі, уѐвленнѐ про схему власного 

тіла; оволодіннѐ різними ѐкостѐми руху (швидко-повільно, важко-легко, 

м’ѐко-жорстко) (Заплатинська, 2012). 

Необхідне залученнѐ рухів тіла, рук, пальців, артикулѐційних органів із 

почерговим тренуваннѐ праксису пози та перекляченнѐ рухів, рівноваги та 

швидких рухів.  

Особливу увагу слід зосередити на функціѐх зорово-моторної 

координації  у сферах око-рука (стеженнѐ поглѐдом за діюя руки: метаннѐ 

в ціль, «Дартс», «Хокей», «Футбол», «Баскетбол») та око-нога (ходьба, 

катаннѐ на велосипеді, самокаті за визначеними розмітками, у вказаному 

напрѐмі тощо) (Заплатинська, 2012). 

Завданнѐ психолого-педагогічного напрѐму – адаптаціѐ дитини з 

диспраксіюя до провідної діѐльності, її соціалізаціѐ: подоланнѐ 

комунікативних бар’юрів, нормалізаціѐ самооцінки та емоційної сфери. 

3. Корекційно-розвивальний блок забезпечую корекційний педагог, 

логопед, реабілітолог. 

Основними завданнѐми напрѐму ю – корекціѐ координаційних, 

рухових порушень, темпо-ритмічної організації рухів, розвиток 

оріюнтуваннѐ в часі й просторі, тілі, розвиток ритмічного діафрагмального 

диханнѐ, голосової функції, розвиток артикулѐційної моторики, 

просодичної сторони мовленнѐ, розвиток психічних процесів – пам’ѐті, 

уваги, мисленнѐ, комунікативних мовленнювих навичок. 
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Зазначеними педагогами забезпечуютьсѐ розвиток цілеспрѐмованих 

рухів пальців та орального праксису. Логопед упроваджую більше завдань 

длѐ розвитку орального (ковтаннѐ, дмуханнѐ, пляваннѐ, цоканнѐ, свист 

тощо) та артикулѐційного (статичного й динамічного) праксису, розвитку 

оральної чутливості за допомогоя тактильних тренажерів і масажерів. 

Розвиток загальної координації рухів і подоланнѐ дизритмій цей фахівець 

здійсняю на занѐттѐх із логоритміки, а також – під час занѐть на рухливих 

перервах. Корекційний педагог сприѐю активізації статичного та 

динамічного праксису пальців та кистів рук, розвитку тактильної та 

пропріоцептивної чутливості рук, тіла. Особливу увагу приділѐю розвитку 

рівноваги, виконання рухливих вправ під ритм.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, за 

результатами експериментального дослідженнѐ встановлено, що длѐ дітей 

із тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ дошкільного віку характерні такі 

порушеннѐ – несформованість складних координаторних схем, 

недорозвиненнѐ основних рухів і фізичних ѐкостей, відставаннѐ в розвитку 

просторової організації рухів, труднощі під час виконаннѐ рухів за 

словесноя інструкціюя, порушеннѐ послідовності елементів дій, 

недорозвиненнѐ дрібної моторики та координації пальців і кистів рук. 

Виѐвлено,  що більшості дітей із ТПМ властиві  низькі рівні сформованості 

праксису (орального, пальцевого, рук, тіла), що означаю диспраксія. 

Розроблена система роботи з подоланнѐ диспраксії дітей із 

мовленнювим недорозвитком ґрунтуваласѐ на засадах комплексного підходу 

й передбачала проведеннѐ корекційної роботи за трьома основними 

блоками: клінічним, педагогічно-психологічним та корекційно-розвивальним. 

Попередній контрольний зріз засвідчив ефективність взаюмодії педагогів і 

медиків, про що свідчить зменшеннѐ симтоматики диспраксії в дітей та 

покращеннѐ адаптації дитини до умов соціального середовища. 

Однак, упровадженнѐ системи триваю, і остаточні дані про результати 

її впровадженнѐ буде висвітлено в наступних публікаціѐх.  
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РЕЗЮМЕ 
Мартыненко Ирина, Яцишин Надежда. Комплексный подход к преодоления 

диспраксии детей с тѐжелыми нарушениѐми речи.  

Статьѐ посвѐщена проблеме преодолениѐ диспраксии у детей с тѐжелыми 

нарушениѐми речи. Установлено, что общемировой тенденцией ѐвлѐетсѐ 

увеличение количества детей и взрослых с таким расстройством. В зарубежных 

исследованиѐх понѐтие диспраксии считаетсѐ устаревшим, современные 

медицинские классификаторы содержат название «расстройства развитиѐ 

координации» –j  developmental coordination disorder (DCD). С целья установлениѐ 

симптомов такого расстройства у детей с речевыми нарушениѐми было проведено 

экспериментальное исследование, направленное на выѐснение особенностей 

орального, пальцевого праксиса и билатеральной координации. Анализ полученных 

данных позволил сделать выводы о доминировании низкого уровнѐ праксиса у детей 

с тѐжелыми нарушениѐми речи. Этот факт побудил к разработке содержаниѐ 

комплексного воздействиѐ длѐ преодолениѐ диспраксии у детей указанной 

категории, который охватывал клинический, психолого-педагогический и 

коррекционно-развиваящий направлениѐ. 

Ключевые слова: диспраксиѐ, тѐжелые нарушениѐ речи, расстройства 

развитиѐ координации, комплексный подход.  

SUMMARY 
Martynenko Iryna, Yatsyshyn Nadiia. A comprehensive approach to overcoming 

dyspraxia in children with severe speech disorders. 
The article is devoted to the problem of overcoming dyspraxia in children with severe 

speech disorders. It is established that the global trend is increase in the number of children 
and adults with this disorder. In foreign studies, the concept of dyspraxia is considered 
obsolete, modern medical classifiers contain the name “developmental coordination 
disorder” (DCD). In order to identify the symptoms of this disorder in children with speech 
disorders, an experimental study was conducted to determine the features of oral, finger 
praxis and bilateral coordination. The analysis of the obtained data allowed us to draw 
conclusions about the dominance of low levels of praxis in children with severe speech 
disorders. According to the results of experimental studying, it was approving that 
preschoolers with speech disorders are characterized by limited range of motion, low pace 
and activity of motor tasks, lack of posture, deficit ability to switch movements and their 
coordination – dynamic praxis (arms, legs, articulation). 
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It was found that mainly the children of the control group have high (64.3 %) and 
medium (35.7 %) levels of motor, speech and psycho-emotional processes that characterize 
the praxis (oral, finger, hand, body). In the children of the experimental group with severe 
speech disorders dominate medium (42.8 %) and low levels (57.2 %) of these processes, 
which indicates presence of insufficient praxis – dyspraxia at different levels and necessitates 
the normalization of praxis in children of this group. 

This fact urged to develop the content of a comprehensive impact to overcome 
dyspraxia in children of this category, which covered clinical, psychological-pedagogical and 
correctional-developmental areas. These components were implemented by various 
specialists: a special teacher, educators, a speech therapist, a neurologist, a physiotherapist 
and others.  

Key words: dyspraxia, severe speech disorders, coordination disorders, integrated 
approach. 
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