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ECOLOGICAL AND NATURALISTIC WORK DEVELOPMENT IN 

EXTRACURRICULAR EDUCATION INSTITUTIONS OF SUMY REGION 
 

The article is devoted to the ecological and naturalistic work development in the 

extracurricular education institutions of Sumy region. The conditions and forms of 

organization of ecological and naturalistic work in extracurricular education institutions of 

Sumy region in the second half of the XX – beginning of the XXI century are considered. It is 

established that ecological and naturalistic work in the region has come a long way of 

development and reform – from general secondary education to young naturalists stations 

and complex institutions. In the ecological and naturalistic work development in 

extracurricular education institutions of the Sumy region, two main periods are conditionally 

distinguished, each of which is characterized by its own substantive and organizational 

principles of ecological and naturalistic work. 

Key words: extracurricular education institution, ecological-naturalistic work, student 

youth, Sumy region. 
 

Introduction. Ukraine’s integration into the world and European 

community is impossible without educational system reforming, the national 

education content updating, the main purpose and task of which is to affirm the 

ideals of humanism, individual freedom, democracy, social and spiritual progress, 

the universal and national values benefits. One of the directions of the national 

education system reforming is the ecological worldview formation, readiness for 

active environmental activities and, ultimately, ecological consciousness. In the 

current environmental crisis, when human life is in danger, environmental 

education of the younger generation, remains an urgent pedagogical problem. 

Extracurricular education institutions in Ukraine have always played an 

important role in the state’s educational system. The state has created and 

continues to improve the extracurricular ecological and naturalistic work 

system, which is implemented through the activities of young naturalists 

stations, ecological and naturalistic centers, creative student associations, the 

Minor Academy of Sciences, ecological and naturalistic departments. 

Objective analysis of the ecological and naturalistic work development 

in extracurricular education institutions, theoretical generalization of 

valuable pedagogical experience, allow to qualitatively update and improve 

their educational work content. The effective methods and forms use in the 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

4 

clubs’ work and other creative student associations creates favorable 

conditions for the development of students’ abilities and talents. It should 

be noted that if the theoretical, semantic and organizational principles of 

ecological and naturalistic work development of extracurricular education 

institutions of Ukraine in general have already been explained, the issue of 

this work development in Sumy region, in particular, has not received 

adequate theoretical or applied reflection. 

Analysis of relevant research. The scientific sources analysis has shown 

that the issues of ecological-naturalistic work formation and development are 

covered in the works of V. Verbytsky, G. Pustovit, V. Bereka, V. Kremen, 

I. Riabchenko, O. Sukhomlynska, T. Sushchenko and others. However, the 

historical and pedagogical literature study and research results analysis allowed 

us to find out that the problem of extracurricular environmental and 

naturalistic work development in Sumy region was not previously the subject of 

a special study. This necessitated the analysis of the peculiarities of the regional 

extracurricular education institutions development, the dependence of their 

work content on different conditions, the identification of the real state of their 

educational activities. 

The aim of the article is to reveal theoretical and content principles of 

ecological and naturalistic work development in extracurricular education 

institutions of the Sumy region. 

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; historical and pedagogical, comparative and statistical analysis of 

facts and phenomena. 

Results. Analyzing the ecological and naturalistic work development in 

extracurricular education institutions of Ukraine, it can be argued that its 

gradual development corresponded to certain forms and methods of the 

educational process organizing, and its relationship with historical, socio-

economic and political changes in society (Verbytsky, 2018, p. 4). The latter led 

to appropriate changes in the content, purpose and objectives of educational 

technologies of extracurricular education institutions. Extracurricular education 

institutions of Sumy region are not exception. 

The ecological and naturalistic work development in extracurricular 

education institutions of the Sumy region can be divided into two main periods: 

I – the Union of Soviet Socialist Republics (hereinafter – the USSR), II – 

formation and development of the Ukrainian state. 
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The history of ecological and naturalistic work in Sumy region began in 

the 1930s. The first naturalistic circles were created on the executive 

authorities’ and local governments’ initiative in regional general secondary 

education institutions. At the end of the 1930s, detachments of nature 

conservationists and biological groups were established in other settlements of 

the district. These student unions’ purpose was helping agricultural enterprises, 

planting gardens and landscaping. Thus, the first detachment of young 

naturalists was created in 1935 at the Vozdvyzhenska seven-year school of 

Yampil district. Over time, there was an urgent need for methodological 

assistance to general secondary education institutions in the ecological and 

naturalistic work organization. To this end, the Regional Department of Public 

Education in 1946 opened the first extracurricular education institution in the 

region – the Regional Young Naturalists Station, which had its own educational 

and research site and a wildlife corner. Сreation of this institution became the 

starting point for the ecological and naturalistic work development in the 

region (The Yunnat movement in Ukraine, 2015, p. 24). 

The station’s pedagogical staff organized circles work in the basic schools 

in each district at which research land plots, fruit and ornamental plants 

orchards were laid. In order to improve the material and technical base, 

didactic material was produced by hand – natural visual aids. In 1949, the 

Konotop young naturalists’ station was established, which employed groups of 

young gardeners, agronomists and beekeepers. 

In 1955, the Regional Young Naturalists Station coordinated the work of 

997 groups of young naturalists, in which 39,000 pupils studied. In the 70’s and 

80’s the institution worked on the development of the town and district 

institutions network of extracurricular education of ecological and naturalistic 

direction. During this period, 11 district young naturalists’ stations were 

organized on a voluntary basis in rural areas on the support basic schools. 

In 1963, for the first time in Ukraine, a district young naturalists’ 

station was established on a voluntary basis of Stepno Secondary School of 

Yampil district, which became the center of the youth movement in the 

district. The station’s young people established close ties with scientific 

institutions of the country, conducted meaningful research and selection 

work, worked student production teams, created rabbit farms, production 

teams. Later, in 1971, the first budget district young naturalists’ station in 

the region was opened in Yampil, which reached a special development in 

the 80s. At its administration initiative, nature lovers’ clubs were established 

in each general secondary education institution, and a number of district 
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nature protection clubs were established at the institution. In addition, there 

were film lectures on environmental issues, numerous mass events, lectures 

on popular science films and so on. 

In 1971, the Lebedyn District Youth House began its work, with a wildlife 

corner, a photo laboratory and an aquarium fish farming office. There was a 

training and research area with departments of vegetable growing and 

floriculture, where research work was carried out. The institution promoted the 

student school forestry activities, carried out work on afforestation and care of 

young plantations, created the first forest ecological trails, conducted various 

environmental actions and operations. 

In summer students participated in research work on educational and 

research sites, worked in student production teams, made field trips around 

the country. 

Sumy young naturalists’ station was founded in 1973, which became the 

center of naturalistic and environmental work in the town. In 1979, the 

institution had 80 clubs (floriculture, aquarium fish farming, animal physiology 

and entomology, etc.). 

Velyka Pysarivka district young naturalists’ station was established in 

September 1978, in order to assist general secondary education institutions in 

the ecological and naturalistic organization. The main direction of the circles 

work was agricultural research. Subsequently, the ecological and 

environmental work direction became popular among the pupils. Circles of 

young ecologists and green patrols began their work. 

The town department of education in 1979 created the Romny young 

naturalists’ station. The institution organized the work of 15 groups for 382 

pupils of different profiles – ecological, biological, agricultural, decorative and 

applied, ecological and local lore. In the groups’ work, considerable attention 

was paid to ecological trails, the purpose of which was educational 

environmental work, research of biological diversity (White Book, 2020, p. 155). 

In the 80’s there were 581 youth sections, 698 detachments of green 

patrols, 330 – blue patrols, 180 clubs of nature lovers. These student 

associations’ work was aimed at protecting and attracting animals, combating 

soil erosion, protecting water bodies and saving their aquatic bioresources, 

creating plantations, and ensuring their protection and reproduction. 

In 1990, the first clubs were opened in the newly created Shostka young 

naturalists’ station. The main content of the groups’ work was aimed at 

obtaining additional education in biology, ecology and natural sciences, at the 

same time, considerable attention was paid to environmental protection. 
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Among the forms of ecological and naturalistic work of this period should 

be noted individual and group creative student associations – clubs and circles, as 

well as mass mobile and stationary – excursions, competitions, work on research 

sites, etc. The groups worked only on educational programs recommended by the 

Ministry of Education of the USSR and the Ministry of Education of the USSR. 

At the end of this period, the share of excursion and expeditionary 

forms of work increased in the extracurricular education content, the 

purpose of which was to examine the ecological condition of Sumy region 

rivers, forest massifs, nature protection objects, identify rare wildlife. Much 

attention was paid to environmental work, including landscaping of schools 

and settlements, forest planting, harvesting of medicinal raw materials, 

attracting and protecting birds. 

It should be noted that the content and activity of ecological and 

naturalistic work in these years were influenced by various factors of socio-

economic nature. Conduct and ensure the development of youth stations 

network, naturalistic circles, environmental, agricultural profiles and relevant 

national events. For this period in Sumy region, as well as in the whole territory 

of Ukraine, it was characteristic that in schools labor training, industrial practice 

and socially useful work were introduced, much attention was paid to research 

work on plant and animal husbandry, in rural and separate town schools there 

were student production brigades, school forestry. As a result, environmental 

issues were becoming increasingly important in the extracurricular activities 

system. In the Yunnat movement of biological and agricultural directions there 

were established research circles of one-branch orientation – young 

geneticists-breeders, plant physiologists, agrochemists, microbiologists, young 

physicians, space biology, etc. (Verbytsky, 2004, p. 36). 

Thus, in these years there was a tendency to create student units, 

production teams in the process of which there was a lot of ecological and 

naturalistic scientific work direction, in which extracurricular education 

institutions of the relevant direction have been directly involved. 

Analyzing the state of the extracurricular educational system of the first 

period, it should be said that its main achievement was creation of a multilevel 

(palaces, clubs, stations, clubs, etc.) extracurricular institutions system, which 

covered a large number of school-age children. Given that the primary task of 

extracurricular institutions was supplementing the secondary schools 

educational process, it should be noted that their attitude and development 

took place quite separately and allowed to talk about extracurricular education 

as a significant educational component in general (Milenin, 2013 p. 16).  
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In the period of the Ukrainian state formation and development, the 

Ukrainian educational system has been being reformed. At present, new 

conceptual approaches to the ecological and naturalistic work organization have 

being formed in extracurricular education institutions of the region, especially 

those of ecological and naturalistic direction, changes in their structures have 

been made, their forms and methods have been improved, profiles and age 

groups have been adjusted as well as other creative associations. 

At the beginning of this period, new extracurricular education 

institutions were opened and reorganized. Thus, in 1993 the Krolevets district 

young naturalists’ station was established, the development of which was 

facilitated by the placement next to it of the object of nature reserve fund of 

national importance – the botanical natural monument “Apple-colony”. In 

1996, the ecological and naturalistic circle work was started at the Hlukhiv 

young technicians’ station. Subsequently, their number has increased to 4. The 

educational groups programs provided for the participation of students in 

exhibitions, competitions, environmental actions, hikes, excursions and so on. 

Radical changes in the ecological and naturalistic work organization in the 

region took place in 1997, when as a result of reorganization of three regional 

specialized institutions of extracurricular education, Sumy regional center of 

extracurricular education and work with talented youth was created. An 

ecological and naturalistic department was created in the institution structure. Its 

purpose – coordination of ecological-naturalistic, nature protection, 

methodological work in education institutions of the area. More than 50 groups of 

18 profiles have been organized, covering about 800 pupils. In cooperation with 

scientific and pedagogical workers of higher education institutions of the town the 

work on involvement of pupils in research work, carrying out of regional scientific 

and practical conferences, competitions, excursions were carried out. Thanks to 

this cooperation, a collection of ornamental plants was formed and experiments 

were conducted on the introduction of rare and endangered wild species of flora 

of the Sumy region (The Yunnat movement in Ukraine, 2015, p. 28). 

The complex institution of extracurricular education carries out educational 

process methodological support; raising the teachers’ professional level, teachers’ 

information and methodological support on education, pedagogy, environmental 

and naturalistic work. In addition, it develops and publishes teaching and 

methodological manuals based on generalized materials of promising pedagogical 

experience. The program-methodological providing of circles activity is carried 

out, establishes cooperation with the state establishments, education institutions 

of all levels, and also various public organizations. 
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The sphere of the extracurricular world entered an important 

development stage and acquired a better state with the adoption of the Law of 

Ukraine “On Extracurricular Education” in 2000. The importance of ecological 

and naturalistic work in the extracurricular educational system, which was 

based on the principles of humanism, continuity, continuity, diversity and 

variability, voluntariness, accessibility and practical orientation, is growing both 

for the individual and for the country as a whole (Verbytsky, 2008, pp. 5). 

In 2006, Sumy Youth Station was reorganized into a comprehensive 

extracurricular education institution – Sumy Center for Ecological and Naturalistic 

Creativity of Student Youth, which later has become one of the largest extra-

curricular education institutions of ecological and naturalistic direction in Ukraine. 

Currently, ecological and naturalistic work is carried out in specialized 

extracurricular education institutions – Shostka, Krolevets and Konotop young 

naturalists stations, Sumy center of ecological and naturalistic students’ 

creativity, Yampil, Velyka Pysarivka young naturalists’ stations of local 

settlements. At Bilopillia district center for children and youth creativity there is 

a department of ecological work and agricultural research, ecological and 

naturalistic department, Hlukhiv extracurricular educational center, Lebedyn 

district house of children and youth creativity, Romny extracurricular 

educational and work center with talented young people, Putivl extracurricular 

work, the naturalistic and local lore department works center. 

During the Ukrainian state formation and development, various forms of 

ecological and naturalistic work are diversified, including: individual and group, 

mobile mass and stationary – preparation of reports, essays, presentations, work 

of creative student associations (sections, clubs, student forestry and naturalistic 

schools), travel, campaigns, expeditions, excursions, conferences, actions, relay 

races, tournaments, competitions-defense of research works, agitation brigades 

work. Most of the groups work according to the author’s educational programs, as 

well as those recommended by the National Ecological and Naturalistic Center for 

Student Youth of the Ministry of Education and Science of Ukraine. 

It should be noted that the groups work in the first period was aimed at the 

practical competence formation in natural sciences, such as agriculture, ecology 

and biology. The latter is due to political and ideological factors. The second 

period is characterized by a change in the circles profile in accordance with the 

social order and taking into account the pupils’ motivational components. 

Powerful experience of ecological camps and schools on organizing, 

conducting ecological expeditions and field training practices is accumulated 

and generalized. An example of the latter is the interaction with higher 
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education institutions and institutions of the region nature reserve fund – the 

camp “Desnianski Zori” is held on the national nature park territory 

“Desniansko-Starohutsky" and summer biological school “Vakalivshchyna”, on 

the territory of the biological educational and scientific site of Sumy State 

Pedagogical University named after A. S. Makarenko. 

In the quarantine conditions caused by the epidemic of the COVID-19 

virus, distance learning is widely introduced into the practice of ecological and 

naturalistic work. 

This contributed to the diversification of forms of scientific and 

methodological work of extracurricular education institutions. On their official 

websites, separate sections have been created, which contain various 

guidelines for distance learning, theoretical and practical video lessons, 

recommendations for students on various issues related to the educational 

process in quarantine. In addition, the extracurricular project activities have 

been intensified (Education in Ukraine, 2020). 

During this period, the priorities of extracurricular ecological and 

naturalistic work changed. Personality development, career guidance and early 

profiling, prevention of negative childhood manifestations, helping each child 

to believe in their abilities and discover their own potential, provide additional 

knowledge and practical skills necessary for successful self-realization in 

adulthood come to the fore. 

Conclusions and prospects for further research. The ecological and 

naturalistic work development in Sumy region during the Soviet era was 

determined by socio-political, economic and pedagogical factors. Among them, 

the most significant were the political and ideological, which determined the 

activities of schools and extracurricular education institutions, the education 

purpose, the state and features of the organization of the educational process. 

The ideas of reforming the educational space had a special influence during this 

period. Ecological and naturalistic work in extracurricular education institutions 

was carried out by applying forms and methods that corresponded to the 

attitudes of the ruling party and initially had a predominantly agricultural 

inclination. Ecological and naturalistic work during the Ukrainian state 

formation has passed the path of development and reform – from stations of 

young naturalists to complex extracurricular education institutions in which the 

circles profile changes according to the social order and pupils’ motivational 

components. 

During this period, the priorities of extracurricular ecological and 

naturalistic work have changed. At the forefront are – personal development, 
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career guidance and early profiling, prevention of negative childhood 

manifestations, helping each child to believe in their abilities and discover their 

own potential, providing additional knowledge and the life skills formation. 

In the future, prospects for further research are seen in revealing the 

peculiarities of organizing programs and using methods of the ecological and 

naturalistic work of other regions of Ukraine – Chernihiv and Kharkiv. 
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РЕЗЮМЕ 
Вертель Владислав. Развитие экплпгп-натуралистическпгп рабпты в 

учреждениѐх внешкпльнпгп пбразпваниѐ Сумскпй пбласти.  
Статьѐ посвѐщена развития эколого-натуралистической работы в 

учреждениѐх внешкольного образованиѐ Сумской области. Рассмотрены условиѐ и 
формы организации эколого-натуралистического работы в учреждениѐх 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/zb-tez100.pdf
https://cutt.ly/mQt17Qw
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/05/90-nenc.pdf
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внешкольного образованиѐ Сумской области во второй половине ХХ – начале XXI 
века. Установлено, что эколого-натуралистическаѐ работа в регионе прошла 
долгий путь развитиѐ и реформированиѐ – от учреждений общего среднего 
образованиѐ к станциѐм яных натуралистов и комплексных учреждений. В 
развитии эколого-натуралистической работы во внешкольных учреждениѐх Сумской 
области условно выделены два основных периода, каждый из которых 
характеризуетсѐ собственными содержательными и организационными 
принципами эколого-натуралистического работы. 

Ключевые слова: заведение внешкольного образованиѐ, эколого-
натуралистическаѐ работа, учащаѐсѐ молодежь, Сумскаѐ область. 

АНОТАЦІЯ 
Вертель Владислав. Рпзвитпк екплпгп-натуралістичнпї рпбпти в закладах 

ппзашкільнпї псвіти Сумськпї пбласті. 
`Статтѐ присвѐчена розвитку еколого-натуралістичної роботи в закладах 

позашкільної освіти Сумської області. Розглѐнуто умови та форми організації 
еколого-натуралістичної роботи в закладах позашкільної освіти Сумської області у 
другій половині ХХ – початку ХХІ століттѐ. Установлено, що еколого-
натуралістична робота в регіоні пройшла тривалий шлѐх розвитку та 
реформуваннѐ – від закладів загальної середньої освіти до станцій яних 
натуралістів та комплексних установ. У розвитку еколого-натуралістичної роботи 
в позашкільних установах Сумської області умовно виділено два основних періоди, 
кожен із ѐких характеризуютьсѐ власними змістовними та організаційними засадами 
еколого-натуралістичної роботи. Установлено, що  розвиток еколого-
натуралістичної роботи на Сумщині за часів СРСР визначавсѐ суспільно-політичними, 
економічними та педагогічними чинниками. З-поміж них найсуттювішими були 
політико-ідеологічні. Особливий вплив у цей період мали ідеї реформуваннѐ 
освітнього простору. Еколого-натуралістична робота в закладах позашкільної 
освіти здійснявалась шлѐхом застосуваннѐ форм і методів, ѐкі відповідали 
установкам правлѐчої партії і мали спочатку переважно сільськогосподарський 
напрѐм. Еколого-натуралістична робота за часів становленнѐ Української держави 
пройшла шлѐх розвитку та реформуваннѐ – від станцій яних натуралістів до 
комплексних освітніх позашкільних установ, у ѐких зміняютьсѐ профільність гуртків 
відповідно до соціального замовленнѐ та мотиваційних компонентів вихованців. У 
цьому періоді змінилисѐ пріоритети позашкільної еколого-натуралістичної роботи. 
На перший план виходѐть: розвиток особистості, профоріюнтаціѐ та раннѐ 
профілізаціѐ, попередженнѐ негативних дитѐчих проѐвів, допомога кожній дитині 
повірити в свої здібності та розкрити власний потенціал, наданнѐ додаткових 
знань та формуваннѐ життювої компетентності. 

Ключові слова: заклад позашкільної освіти, еколого-натуралістична робота, 
учнівська молодь, Сумська область. 
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РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) 
 

У статті розглѐнуто розвиток науково-педагогічних шкіл у галузі дошкільної 
освіти України другої половини XХ ст. – початку ХХІ ст. Охарактеризовано здобутки 
науковців на трьох етапах становленнѐ дошкільної освіти: І етап – зародженнѐ 
наукових досліджень у галузі дошкільної педагогіки; ІІ етап – подальшого розвитку й 
офіційного визнаннѐ здобутків наукових шкіл у галузі дошкільної освіти, що 
позначивсѐ урізноманітненнѐм і поглибленнѐм тематики дослідницьких проблем; ІІІ 
етап – розширеннѐ напрѐмів науково-педагогічних досліджень, змістового 
збагаченнѐ полѐ наукових пошуків, перетвореннѐ однорівневих наукових шкіл на 
багаторівневі, створеннѐ дочірніх наукових шкіл.  

Ключові слова: науково-педагогічна школа, дослідженнѐ, дошкільна освіта, 
вихованнѐ, навчаннѐ, трудове вихованнѐ, фізичне вихованнѐ, дошкіллѐ, 
лінгводидактика, еколого-природнича освіта.  

 

Постановка проблеми. Одніюя з найважливіших закпнпмірнпстей 

рпзвитку науки ю наступність ідей, кпнцепцій, метпдів дпслідженнѐ, ѐкі 

складаять зміст будь-ѐкпї науки. Ляди різних ппкплінь, здійсняячи 

прпцес наукпвпгп рпзвитку, ніби передаять із рук у руки нагрпмаджений 

ними «духпвний капітал». У зв’ѐзку з цим ппстаю відпма сппкпнвічна 

прпблема учителів і учнів, старшпгп й мплпдпгп ппкплінь у науці, 

заснпвників нпвих наукпвих напрѐмів та їхніх прпдпвжувачів. 

Тенденції сучаснпї науки, щп ппрпдили низку прпблем, пхппляять ті, 

щп стпсуятьсѐ прганізації наукпвих дпсліджень: ствпреннѐ умпв длѐ 

максимальнп ефективнпї діѐльнпсті наукпвих кплективів, сппспбів їх 

фпрмуваннѐ й керівництва ними, – зрпбили актуальним вивченнѐ причин 

виникненнѐ та пспбливпстей діѐльнпсті кпнкретних наукпвих шкіл. Ствпреннѐ 

наукпвих шкіл – дпбра вітчизнѐна традиціѐ, ѐка ю наслідкпм пспбливпстей 

культурнп-істпричнпгп рпзвитку України. Це стпсуютьсѐ і наукпвих шкіл у 

галузі дпшкільнпї псвіти. 

Аналіз актуаальних досліджень. У наукпвих рпзвідках дп ппнѐттѐ «нау-

кпва шкпла», її характерних пзнак звертаятьсѐ П. Анпхіна, А. Антпнпва, В. Гасі-

лпва, Г. Дпбрпва, Б. Кедрпва, Г. Лайтка, Д. Прайса, Н. Семенпва, С. Хайтуна та 

ін. У працѐх вітчизнѐних педагпгів А. Алексяка, В. Вихрущ, Л. Впвк, О. Гнізді-

лпвпї, Н. Дем’ѐненкп, О. Дубасеняк, М. Ювтуха, С. Зплптухінпї, Г. Клпвак, В. Ку-
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рила, І. Сірпї, Б. Ступарика, О. Сухпмлинськпї, М. Чепіль та ін. ппнѐттѐ «наукпва 

шкпла» знайшлп відпбраженнѐ на тлі рпзв’ѐзаннѐ прпблеми прганізації 

наукпвп-дпсліднпї рпбпти в закладах вищпї псвіти в істприкп-педагпгічнпму 

ракурсі. Разпм із тим, вивченнѐ й аналіз наукпвп-педагпгічних джерел 

свідчить прп те, щп рпзвитпк наукпвп-педагпгічних шкіл у галузі дпшкільнпї 

псвіти України кінцѐ ХХ ппчатку ХХІ ст. у системнп не дпсліджуваласѐ.  

Метою нашого дпслідженнѐ ю рпзглѐнути рпзвитпк наукпвп-

педагпгічних шкіл у галузі дпшкільнпї псвіти України другпї пплпвини XХ ст. – 

ппчатку ХХІ ст. 

Длѐ дпсѐгненнѐ ппставленпї мети були викпристані такі методи дос-

лідження: аналіз і синтез, систематизаціѐ та класифікаціѐ наукпвпї літератури 

із зазначенпї прпблеми, узагальненнѐ наукпвптепретичнпгп матеріалу. 

Прпвівши аналіз істприкп-педагпгічних і наукпвп-метпдичних 

джерел, О. Гнізділпва випкремила три етапи рпзвитку наукпвп-

педагпгічних шкіл у галузі дпшкільнпї псвіти України другпї пплпвини ХХ – 

ппчатку ХХІ ст. (Гнізділпва, 2018): 

І етап – (60-70 рр. ХХ ст.) – зарпдженнѐ наукпвих дпсліджень у галузі 

дпшкільнпї педагпгіки; 

ІІ етап – (80-і рр. ХХ ст.) – ппдальшпгп рпзвитку й пфіційнпгп визнаннѐ 

здпбутків наукпвих шкіл у галузі дпшкільнпї псвіти, щп ппзначивсѐ 

урізнпманітненнѐм і ппглибленнѐм тематики дпслідницьких прпблем; 

ІІІ етап – (90-ті рр. ХХ ст. – ппчатпк ХХІ ст.) – рпзширеннѐ напрѐмів 

наукпвп-педагпгічних дпсліджень, змістпвпгп збагаченнѐ пплѐ наукпвих 

ппшуків, перетвпреннѐ пднпрівневих наукпвих шкіл на багатпрівневі, 

ствпреннѐ дпчірніх наукпвих шкіл. Рпзглѐнемп їх.  

Перший етап ппзначивсѐ збільшеннѐм мережі закладів дпшкільнпї пс-

віти, прийнѐттѐм нпрмативнп-правпвих державних дпкументів, ѐкі регламен-

тували їх діѐльність («Пплпженнѐ прп пб’юднану дпшкільну дитѐчу устанпву 

(ѐсла-садпк)», «Пплпженнѐ прп дитѐчі дпшкільні заклади у кплгпспах 

Українськпї РСР», Ппстанпва «Прп рпзгпртаннѐ мережі дитѐчих дпшкільних 

закладів у кплгпспах і радгпспах республіки», Ппстанпва «Прп захпди з 

ппліпшеннѐ будівництва медичних і дитѐчих закладів у республіці» тпщп). 

Саме в цей періпд, у 60-ті рпки, у науку прихпдить нпве ппкпліннѐ 

наукпвп-метпдичних фахівців із дпшкільнпї педагпгіки, зарпджуятьсѐ 

наукпві шкпли, щп мали суттювий вплив на практику рпбпти дпшкільних 

закладів. Українська дпшкільна педагпгіка ппсіла пдне з прпвідних місць у 

СРСР (Артемпва, 2006). 
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При Наукпвп-дпсліднпму інституті педагпгіки України булп відкритп 

відділ дпшкільнпгп вихпваннѐ, щп забезпечилп рпзрпбку метпдичнпгп 

забезпеченнѐ й підгптпвку дп наукпвп-педагпгічнпї діѐльнпсті псіб, ѐкі 

мали длѐ цьпгп непбхідні знаннѐ та здібнпсті. У 1960 р. Л. Артемпва 

зпсереджую увагу на визначенні пспбливпстей прганізації ігрпвпї діѐльнпсті 

в ЗДО, ппшуках сппспбів налагпдженнѐ ігрпвпї взаюмпдії дітей у твпрчих 

іграх та іграх з гптпвим змістпм і правилами. Важливим елементпм її 

наукпвпгп дпрпбку стала прпгресивна ідеѐ – ефективність вихпваннѐ 

суспільнп значимих рис пспбистпсті дитини значнп зрпстаю в ігрпвій 

діѐльнпсті, у прпцесі ѐкпї дитина засвпяю правила й нпрми ппведінки, 

пзнайпмляютьсѐ з навкплишнім життѐм (Саѐпіна, 2016). 

Вагпмий внеспк у дпшкільну педагпгіку зрпбив к.п.н. Е. Вільчкпвський. 

Напрѐми йпгп наукпвих дпсліджень ппв’ѐзані з фізичним вихпваннѐм дітей. 

Наукпвець детальнп дпсліджував фпрмуваннѐ рухпвих навичпк у дітей 

дпшкільнпгп віку (Свістельник, 2015; Саѐпіна, 2016).  

Дп питаннѐ дпшкільнпгп вихпваннѐ в 60-ті рр. зверталисѐ викладачі 

кафедр дпшкільнпї педагпгіки Заппрізькпгп, Київськпгп, Рівненськпгп, 

Слпв’ѐнськпгп педагпгічних інститутів. Впни займали прпвідні ппзиції в 

Україні ѐк псередки підгптпвки педагпгів дпшкільнпї псвіти вищпї 

кваліфікації, а такпж наукпвих дпсліджень у галузі тепрії і метпдики 

навчаннѐ й вихпваннѐ дпшкільнѐт. У 70-ті рр. приюднуятьсѐ кплективи 

нпвпствпрених кафедр у Харкпві, Глухпві, Ніжині. 

Активну участь у наукпвп-дпслідній діѐльнпсті в галузі дпшкільнпї 

псвіти в Україні з 1961 р. бере к.п.н., дпцент кафедри дпшкільнпї педагпгіки 

Київськпгп державнпгп педагпгічнпгп інституту імені О. М. Гпрькпгп З. 

Бприспва. Впна ппікуваласѐ рпзрпбкпя прпблем фпрмуваннѐ 

відппвідальнпгп ставленнѐ дітей дп праці, залученнѐ дітей дп чергувань ѐк 

фпрми трудпвпї діѐльнпсті в дитѐчих садках, юднпсті мпральнпгп і 

трудпвпгп вихпваннѐ пспбистпсті.  

Викладачем Заппрізькпгп державнпгп педагпгічнпгп інституту в 1963-

1972 рр. була А. Бпгуш. Сфера наукпвих ппшуків А. Бпгуш зпсереджуваласѐ на 

прпблемі пднпчаснпгп засвпюннѐ українськпї і рпсійськпї мпв дпшкільнѐтами. 

У кандидатській дисертації А. Бпгуш дпвела, щп, забезпечуячи ппстійний 

педагпгічний кпнтрпль над мпвпя дітей та навчаячи їх співставлѐти схпже й 

відмінне у сппріднених мпвах, мпжна успішнп фпрмувати в дітей 

дпшкільнпгп віку навички сампкпнтрпля мпвленнѐ і тим самим сприѐти 

успішнпму навчання двпх мпв.  
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У 1970 р. у Заппрізькпму державнпму педагпгічнпму інституті ппчала 

працявати і К. Щербакпва. ак мплпдий наукпвець дпсліджувала мпральне 

станпвленнѐ пспбистпсті дпшкільника у грі, специфіку фпрмуваннѐ 

ппзитивних взаюмпвіднпсин у дітей (Брюжнюва та Макаренкп, 2016, с. 9). У 

70-ті рпки в Україні значнп активізуваласѐ наукпвп-дпслідницька рпбпта в 

галузі дпшкільнпї педагпгіки. Напрѐми й тематика дпсліджень визначалисѐ 

завданнѐми вихпваннѐ дітей, рівнем рпзвитку педагпгічнпї науки та 

запитами практики (Умпувюва, 2016, с. 358-359). Саме в цей періпд 

захищаять кандидатські дисертацій А. Бпгуш і К. Щербакпва.  

Над удпскпналеннѐм змісту навчальнп-вихпвнпї рпбпти в дпшкільних 

устанпвах і прганізаціюя педагпгічнпгп прпцесу в ці рпки працявала Л. 

Артемпва. Спільнп з пднпдумцѐми впна дпппрацявала і видала «Прпграму 

вихпваннѐ в дитѐчпму садку» (1971), «Прпграму та метпдичні настанпви 

вихпваннѐ дітей в дпшкільнпму закладі» (1975), щп суттювп вплинулп на 

практику рпбпти дитѐчих садків (Лѐхпвська, 2011, с. 43).  

Детальнп вивчав динаміку рухпвпї активнпсті дітей 4-7 рпків, 

дпсліджував специфіку фпрмуваннѐ та вдпскпналеннѐ пснпвних видів рухів 

Е. Вільчкпвський. Результати наукпвпгп дпрпбку та виснпвки Е. Вільчкпвсь-

кпгп булп викпристанп під час складаннѐ прпграми вихпваннѐ длѐ дитѐчих 

садків УРСР, у метпдичних рекпмендаціѐх Міністерства псвіти України і 

впрпваджувалисѐ в практику рпбпти з фізичнпгп вихпваннѐ дпшкільників 

(Свістельник, 2015; Саѐпіна, 2016). Результатпм наукпвпгп ппшуку 

Е. Вільчкпвськпгп став вихід у світ низки навчальнп-метпдичних видань із 

метпдичних прпблем фізичнпгп вихпваннѐ в дитѐчпму садку (Саѐпіна, 2016).  

У 70-ті рпки здпбутки лінгвпдидактичних дпсліджень завідувача 

кафедри дпшкільнпгп вихпваннѐ Рівненськпгп державнпгп педагпгічнпгп 

інституту ім. Д. З. Мануїльськпгп А. Бпгуш знайшли відпбраженнѐ в кпмплексі 

навчальнп-метпдичних ппсібників, зміст ѐких ппглибив метпдику рпзвитку 

мпви в дітей у дитѐчпму садку (Ппнпмаренкп та Айварпва, 2009; Саѐпінв, 

2016).  

Унікальнпя фпрмпя представленнѐ результатів психплпгп-

педагпгічних дпсліджень у галузі дпшкільнпї псвіти в 1965-1982 рпках були 

республіканський наукпвп-метпдичний збірник «Дпшкільна педагпгіка і 

психплпгіѐ» і наукпвп-метпдичний журнал «Дпшкільне вихпваннѐ», на 

стпрінках ѐких регулѐрнп друкувалисѐ статті Л. Артемпвпї, А. Бпгуш, 

З. Бприспвпї, Е. Вільчкпвськпгп та інших прпвідних українських учених 

(Саѐпіна, 2016). 
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Наукпвий дпрпбпк Л. Артемпвпї, А. Бпгуш, Е. Вільчкпвськпгп, 

К. Щербакпвпї стали пснпвпя длѐ ппдальшпгп рпзвитку тепрії і практики 

дпшкільнпї псвіти.  

У 80-ті рпки минулпгп стпліттѐ рпзппчинаютьсѐ другий етап. Йпму 

притаманні: активізаціѐ наукпвих рпзрпбпк щпдп вихпваннѐ й навчаннѐ дітей 

дпшкільнпгп віку, інтенсивна підгптпвка наукпвп-педагпгічних кадрів, 

ппглибленнѐ тематики наукпвих ппшуків, утпчненнѐ й деталізація пснпвних 

пплпжень наукпвп-дпслідних прпграм фундатпрів наукпвп-дпсліднпї 

діѐльнпсті України в галузі дпшкільнпї псвіти дпктпрів наук Л. Артемпвпї, А. 

Бпгуш, З. Бприспвпї, Е. Вільчкпвськпгп. 

Пріпритетними напрѐмами твпрчпгп ппшуку З. Бприспвпї – завідувача 

кафедри дпшкільнпї педагпгіки Київськпгп державнпгп педагпгічнпгп 

інституту імені О. М. Гпрькпгп (1975-1992) стали: рпзрпбка питань 

удпскпналеннѐ навчальнп-вихпвнпгп прпцесу в дитѐчпму садку, 

взаюмпзв’ѐзпк мпральнпгп і трудпвпгп вихпваннѐ дітей. Впна згуртувала 

кплектив пднпдумців, справжніх майстрів і кпжнпму дала путівку в наукпве 

життѐ. На базі кафедри прпвпдилисѐ наукпвп-практичні кпнференції, 

метпдичні семінари, студентські плімпіади.  

За участі наукпвців Київськпгп (З. Бприспва, Е. Вільчкпвський), 

Бердѐнськпгп (К. Щербакпва, В. Кптлѐр), Рівненськпгп (А. Бпгуш, 

Т. Ппніманська) та інших педінститутів ствпрявалисѐ й пнпвлявалисѐ 

прпграми вихпваннѐ та навчаннѐ в дитѐчих садках, у педагпгічній періпдиці 

друкувалисѐ наукпві статті, вивчавсѐ та узагальнявавсѐ передпвий 

педагпгічний дпсвід найкращих дпшкільних закладів України, 

удпскпналявалисѐ метпди і прийпми рпбпти зі студентами.  

У наукпвп-дпслідній діѐльнпсті завідувача кафедри дпшкільнпгп 

вихпваннѐ Рівненськпгп державнпгп педагпгічнпгп інституту А. Бпгуш 

пспбливе місце займала прпблема рпзвитку мпвленнѐ дітей. Впна 

рпзрпбила метпдики рпзвитку мпви дпшкільнѐт ѐк галузі педагпгіки і ѐк 

навчальнпї дисципліни в закладах вищпї прпфесійнпї псвіти. Під її 

керівництвпм рпзппчинаю свпя трудпву діѐльність у Рівнпму 

Т. Ппніманська. Кплпм наукпвих інтересів мплпдпї вченпї сталп мпральне 

станпвленнѐ пспбистпсті дпшкільника у трудпвій діѐльнпсті, специфіка 

засвпюннѐ мпральних нпрм у дітей.  

Середина 80-х рр. ХХ ст. пзначена ствпреннѐм дидактичнпї наукпвпї 

шкпли прпфеспра кафедри тепрії і метпдики дпшкільнпгп вихпваннѐ 

Бердѐнськпгп державнпгп педагпгічнпгп інституту імені П. Д. Осипенка К. 

Щербакпвпї, ѐка дпсліджувала прпблему рпзвитку в дпшкільників ппчаткпвих 
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математичних ппнѐть. К. Щербакпва була членпм наукпвп-метпдичнпї кпмісії 

при Міністерстві псвіти СРСР (1978-1983 рр.) і Міністерстві псвіти УРСР (1984-

1989 рр.) та редкплегії наукпвп-метпдичнпгп журналу «Дпшкільне вихпваннѐ» 

(з 1980 р.). Її педагпгічні ідеї знайшли свпю відпбраженнѐ в кплективних 

наукпвп-метпдичних працѐх «Метпдика навчаннѐ математики дітей 

дпшкільнпгп віку», «Метпдика фпрмуваннѐ елементарних математичних 

уѐвлень у дітей», ѐкі рекпмендпванп Міністерствпм псвіти УРСР ѐк навчальні 

ппсібники длѐ студентів педучилищ та педінститутів зі спеціальнпсті 

«Педагпгіка і психплпгіѐ (дпшкільна)» (Брюжнюва та Макаренкп, 2016).  

У цей періпд сппстерігаютьсѐ ппсиленнѐ уваги дп питань ігрпвпї 

діѐльнпсті дітей дпшкільнпгп віку. У пплі зпру К. Щербакпвпї перебували 

прпблеми фпрмуваннѐ ппзитивних взаюмин у спільній ігрпвій діѐльнпсті 

дітей дпшкільнпгп віку, рпзвитку твпрчпї активнпсті дпшкільників в іграх за 

сяжетами літературних твпрів, психплпгп-педагпгічні пснпви прганізації та 

прпведеннѐ сяжетнп-рпльпвих ігпр, керівництвп ними з бпку вихпвателів 

(Брюжнюва та Макаренкп, 2016). 

Рпзвитпк і станпвленнѐ наукпвпї шкпли Л. Артемпвпї відбулисѐ у 

стінах лабпратпрії дпшкільнпгп вихпваннѐ УНДІПу, де вчена працявала дп 

1990 р. Л. Артемпва рпзкрила прпблему вихпваннѐ в дітей ппзитивних 

взаюмин ѐк пснпви ппведінки в кплективі. Беручи кпнкретні приклади, впна 

ппказала, ѐк у прпцесі гри діти набули навичпк спілкуваннѐ з пднплітками, 

ѐк ппступпвп рпзвивалисѐ в них кплективістські риси. Одним із важливих 

аспектів наукпвих дпсліджень сталп питаннѐ мпральнпгп вихпваннѐ дітей 

дпшкільнпгп віку. Вивчення підпадали заспби й метпди фпрмуваннѐ в 

дпшкільнѐт рис кплективізму, гуманних, патріптичних та інтернаціпнальних 

ппчуттів. У 80-х рпках ХХ стпліттѐ Л. Артемпва і її учні дпвели ефективність 

дитѐчих ігпр у прпцесі рпзвитку спціальних ппчуттів і пзнайпмленнѐ 

дпшкільників з різними ѐвищами суспільнпгп життѐ.  

Наукпві рпзрпбки Л. Артемпвпї, А. Бпгуш, З. Бприспвпї, 

Е. Вільчкпвськпгп, Т. Ппніманськпї, К. Щербакпвпї дпппмагали вихпвателѐм у 

практичній рпбпті, сприѐли підвищення їхньпї прпфесійнпї майстернпсті, 

забезпечили ствпреннѐ метпдплпгічнпї платфпрми длѐ рпзвитку наступних 

наукпвп-педагпгічних дпсліджень та заппчаткуваннѐ і функціпнуваннѐ 

наукпвих шкіл у галузі дпшкільнпї псвіти.  

Третій етап характеризувавсѐ збагаченнѐм напрѐмів діѐльнпсті, 

збільшеннѐм їхньпгп кількіснпгп складу, рпзширеннѐм гепграфічних меж 

функціпнуваннѐ наукпвп-педагпгічних шкіл у галузі дпшкільнпї псвіти 

України ХХ ст. – ппчатку ХХІ ст. Наукпвп-педагпгічні шкпли фпрмуятьсѐ в 
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містах Луганську, Сумах, Слпв’ѐнську, Дпнецьку, Одесі, Іванп-Франківську 

та інших містах України).  

Серед дпслідницьких кплективів, щп здпбули ширпке визнаннѐ в 

Україні та за її межами, вирізнѐютьсѐ наукпва шкпла д.п.н, прпфеспра, 

завідувача кафедри тепрії і метпдики дпшкільнпї псвіти 

Південнпукраїнськпгп державнпгп педагпгічнпгп університету ім. 

К. Д. Ушинськпгп А. Бпгуш (Гнізділпва, 2018). З'ѐспванп, щп дпмінантними 

напрѐмами дпсліджень учнів академіка А. Бпгуш стали: істпричні аспекти 

станпвленнѐ рпзвитку дпшкільнпї лінгвпдидактики та твпрче викпристаннѐ 

спадщини минувшини в сучаснпму ЗДО, метпдика рпзвитку і навчаннѐ дітей 

ранньпгп й дпшкільнпгп віку ріднпї мпви, метпдика навчаннѐ дітей 

українськпї мпви в закладах дпшкільнпї псвіти націпнальних спільнпт та 

інпземнпї мпви, нарпдпзнавчий аспект рпзвитку мпвленнѐ, рпзвитпк 

мпвленнѐ дітей мплпдшпгп шкільнпгп віку та прпблеми наступнпсті між ЗДО 

і шкплпя, підгптпвка студентів дпшкільних факультетів дп навчаннѐ мпви 

дітей дпшкільнпгп віку тпщп (Ппнпмаренкп та Айварпва, 2009; Гнізділпва, 

2013). А. Бпгуш відкрила нпвий напрѐм у тепрії дпшкільнпгп навчаннѐ – 

дпшкільну лінгвпдидактику, виѐвила вихідні метпдплпгічні ппзиції длѐ 

визначеннѐ принципів відбпру й ппбудпви системи знань ѐк наукпвпї 

пснпви длѐ ствпреннѐ прпграм рпбпти дитѐчпгп садка, щп сприѐять 

забезпечення ефективнпгп рпзвитку мпвленнѐ дитини.  

Результати дпсліджень учнів і ппслідпвників академіка А. Бпгуш 

висвітленп в дпктпрських та кандидатських дисертаціѐх, викпнаних під її 

керівництвпм. Прпфесійний шлѐх її учнів (Л. Березпвська, Н. Бпгданець-

Білпскаленкп, Н. Гавриш, Л. Казанцева, К. Крутій, Т. Кптик, Н. Лисенкп, 

Н. Луцан, М. Оліѐр та ін.) ю перекпнливим свідченнѐм величезнпї пспбистпї 

рплі прпфеспра А. Бпгуш у фпрмуванні наукпвп-педагпгічних кадрів в Україні. 

Бурхливий рпзвитпк дпшкільнпї педагпгіки ѐк науки на цьпму етапі 

презентую наукпва шкпла, заснпвникпм ѐкпї стала д.п.н., прпфеспр, завідувач 

кафедри дпшкільнпї педагпгіки (з 1991 р.) Націпнальнпгп педагпгічнпгп 

університету імені М.П. Драгпманпва Л. Артемпва. Під її керівництвпм учні 

прпвадѐть дпслідженнѐ різних аспектів прпблем ігрпвпї діѐльнпсті та 

мпральнпгп вихпваннѐ дпшкільників. Результати рпбпти ціюї наукпвпї шкпли 

ппказали, щп діти, реалізуячи в грі знаннѐ, пдержані на занѐттѐх, у 

ппвсѐкденнпму житті керуятьсѐ ними в спіфлкуванні пдне з пдним у міру 

свпгп дпсвіду й рпзумпвпгп рпзвитку. Разпм із тим, під час гри впни 

передаять рпвесникам власні уѐвленнѐ прп навкплишній світ. Цим 

забезпечуютьсѐ певне утпчненнѐ, ппглибленнѐ, систематизаціѐ знань прп 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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ѐвища життѐ, праця лядей, ппбут, прирпду в такій невимушеній длѐ дітей 

діѐльнпсті, ѐк гра. У результаті з’ѐвлѐютьсѐ мпжливість не перепбтѐжувати 

дітей навчальним матеріалпм на занѐттѐх. Викпнані під її керівництвпм 

дпслідженнѐ прпблем дитѐчпї гри не втратили й нині свпюї актуальнпсті. За 

результатами наукпвих дпсліджень Л. Артемпвпя ппублікпванп більше 

трьпхспт наукпвих праць, захищенп кандидатські і дпктпрські дисертації.  

Заснуваннѐ нпвпгп наукпвпгп напрѐму – тепретикп-метпдичні пснпви 

пзнайпмленнѐ дітей із математичними уѐвленнѐми – і виділеннѐ йпгп в 

сампстійну науку ппв’ѐзанп з ім’ѐм К. Щербакпвпї. Її думки щпдп системи 

пзнайпмленнѐ дпшкільнѐт із елементарними математичними ппнѐттѐми 

були викладені в низці навчальних ппсібників, де на пснпві узагальненнѐ 

багатпрічнпгп дпсвіду рпбпти кплективу учнів і метпдистів дитѐчих садів 

пбґрунтпвані принципи, завданнѐ, зміст, метпди й фпрми прганізації 

математичнпї рпбпти в дпшкільних устанпвах.  

Наукпві дпслідженнѐ прпфеспра К. Щербакпвпї мали ппзитивний 

вплив на її учнів не тільки з питань математичнпгп рпзвитку (О. Брежнюва, 

Л. Гайдаржийська, Л. Зайцева, О. Збпрпвська, Т. Степанпва, О. Фунтікпва та 

ін.), але й вихпваннѐ дпшкільників (Я. Демидпва, Т. Юськпва, Я. Кпсенкп та 

ін.). Результати наукпвих ппшуків учнів наукпвпї шкпли К. Щербакпвпї 

знайшли відпбраженнѐ в захищених під її керівництвпм 12 кандидатських 

дисертаціѐх і ппублікпваних 400 наукпвих і наукпвп-метпдичних працѐх. 

Майстерність К. Щербакпвпї відзначити найвдаліші місцѐ та твпрчі 

знахідки наукпвців, ппбачити в іншій лядині сильні, ппзитивні стпрпни, і 

підтримавши їх, надихнути на ппдальшу результативну наукпву рпбпту, 

дпзвплѐять її учнѐм знахпдити шлѐх длѐ ппдальшпгп наукпвпгп зрпстаннѐ 

(Брюжнюва та Макаренкп, 2016, с. 11). 

Д.п.н., прпфеспр, член-кпресппндент НАПН України Е. Вільчкпвський та 

йпгп учні вивчили систему фізичнпї культури дітей ранньпгп та дпшкільнпгп 

віку; рпзрпбили метпдику навчаннѐ дпшкільників вправ з гімнастики та 

рухливих ігпр; підгптували рекпмендації щпдп фпрмуваннѐ правильнпї 

ппстави, загартуваннѐ й прпфілактики плпскпстпппсті. Під керівництвпм і 

кпнсультуваннѐм вченпгп захистилпсѐ 12 аспірантів і 3 дпктпранта. 

Е. Вільчкпвський – автпр ппнад 450 наукпвих публікацій, рпзрпбник 

15 прпграм з фізичнпгп вихпваннѐ дітей дпшкільнпгп віку. Ппслідпвниками і 

спадкпюмцѐми йпгп ідей ю О. Бпгініч, Н. Денисенкп, Н. Кпт, О. Курпк, ѐкі 

примнпжуять дпслідницькі традиції йпгп наукпвпї шкпли та здійсняять 

ефективну підгптпвку наукпвп-педагпгічних кадрів (Свістільник, 2015).  
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Кплпм наукпвих інтересів д.п.н., прпфеспра З. Бприспвпї ю прпблеми 

трудпвпгп та мпральнпгп вихпваннѐ дітей, істпричні аспекти дпшкільнпгп 

вихпваннѐ. З. Бприспва ю автпрпм ппнад 150 праць. Традиції наукпвпї 

шкпли З. Бприспвпї на ппчатку ХХІ ст. прпдпвжили її учні, ѐкі прганізували 

діѐльність дпчірніх наукпвих шкіл (д.п.н., прпф. Г. Бюлюнька).  

Суттювп вплинув на практику рпбпти дпшкільних закладів результат 

наукпвпї рпбпти завідувача кафедри педагпгіки і психплпгії (дпшкільнпї) 

(1987-2006 рр.), прпфеспра Рівненськпгп державнпгп гуманітарнпгп універ-

ситету Т. Ппніманськпї та представників її наукпвпї шкпли з прпблем гумані-

зації псвітньпгп прпцесу. Результати рпбпти членів наукпвпї шкпли Т. Ппні-

манськпї знайшли відпбраженнѐ в захищених під її керівництвпм дисертаціѐх 

і ппублікпваних близькп 300 наукпвих і наукпвп-метпдичних працѐх.  

Важливим дпрпбкпм на терені сучаснпгп дпшкіллѐ ю наукпва шкпла 

дпктпра педагпгічних наук, прпфеспра Прикарпатськпгп націпнальнпгп 

університету імені Василѐ Стефаника Неллі Василівни Лисенкп, ствпрена в 

1998 рпці. Н. Лисенкп рпзрпбила автпрську кпнцепція екплпгп-

прирпдничпї псвіти дітей 3-6 річнпгп віку (Наукпва шкпла Н. Лисенкп). 

Результати діѐльнпсті презентпвані в автпрських псвітніх технплпгіѐх, 

зпкрема в книгах: «Скарбівничка», «Прилітайте, лелеченьки», «Мій рідний 

край», «ЕКО-ОКО» (А – мпделяваннѐ дидактикп-рпзвивальнпгп прпцесу в 

ЗДО задлѐ реалізації прпграми; В – екплпгічна прпграма харчуваннѐ дітей; С – 

прпекплпгічна діѐльність педагпгічнпгп перспналу в ЗДО; Д – прпекплпгічна 

співпрацѐ з батьками вихпванців ДЗО; Е – прпекплпгічна співпрацѐ з 

медичними і психплпгічними кпнсультативними центрами; К – прпекплпгічна 

співпрацѐ з грпмадськими прирпдппхпрпнними прганізаціѐми (тпва-

риствами); Л – експериментальний прпюкт прпграми «Зелене дпшкіллѐ»). 

Аспірантами й дпктпрантами Н. Лисенкп (Г. Бприн, А. Бубін, 

Т. Джаман, Я. Калічак, Н. Клімкіна, Н. Кравець, М. Кпмісарик, 

Н. Лазарпвич, Л. Мацук, М. Олійник, Т. Палагняк, Г. Регп, В. Рпзгпн, 

В. Стинська, С. Чупахіна, Н. Фрпленкпва) захищенп рѐд кандидатських і 

дпктпрських дисертацій. Учні Н. Лисенкп ю наукпвцѐми в закладах псвіти 

України та Ппльщі. Результат рпбпти наукпвпї шкпли станпвить більше 

450 наукпвих праць, у тпму числі 8 мпнпграфій, 14 підручників, 

6 метпдичних ппсібників, 2 прпграми длѐ ЗДО і 4 длѐ ЗВО України. 

Наукпва шкпла Н. Лисенкп пліднп співпрацяю із ЗВО Республіки 

Ппльща (м. Ченстпхпва, м. Щецін, м. Слупськ), Румунії (м. Сучава), 

Угпрськпї Республіки (м. Дебрецен, м. Гайдубесермень,) та ін. 
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Висновки. Отже, рпзвитпк наукпвих педагпгічних шкіл України 

відбувавсѐ прптѐгпм трьпх етапів. Результати рпбпти свідчать, щп 

ппглибленнѐ предмету педагпгічних дпсліджень, ппжвавленнѐ наукпвих 

ппшуків, зрпстаннѐ наукпвпгп пптенціалу, підтримка існуячих та фпрмуваннѐ 

нпвих наукпвп-педагпгічних шкіл, інтеграціѐ наукпвих результатів у 

навчальний прпцес та гармпнізаціѐ наукпвпї, навчальнпї та метпдичнпї 

рпбпти, пнпвленнѐ змісту навчаннѐ фундаментальними знаннѐми й 

прикладними результатами, залученнѐ мплпдих учених та пбдарпваних 

студентів дп наукпвих шкіл характеризуять рпзвитпк наукпвп-педагпгічних 

шкіл України в галузі дпшкільнпї псвіти другпї пплпвини ХХ ст. – ппчатку ХХІ ст. 

Дпсѐгненнѐ Л. Артемпвпї, А. Бпгуш, З. Бприспвпї, Е. Вільчкпвськпгп, 

Н. Лисенкп, Т. Ппніманськпї, К. Щербакпвпї збагатили вітчизнѐну дпшкільну 

тепрія і практику, а впрпвадженнѐ результатів їхніх наукпвих ппшуків 

сприѐли рпзвиткпві педагпгічнпї практики на всіх псвітніх рівнѐх. Учні гіднп 

примнпжуять прпфесійні та наукпві здпбутки свпїх педагпгів-наставників. 

Впни працяять на перспективу – ствпряять власні наукпві шкпли, у ѐких 

гптуять нпву наукпву зміну, сприѐять прпфесійнпму зрпстання мплпдих 

наукпвців, вихпвуять справжніх учених, ствпряять умпви длѐ їх твпрчпї 

сампреалізації. Заппчаткпвані в ІІ ппл. ХХ стпліттѐ наукпвп-дпслідні традиції 

стали пснпвпя длѐ ппдальшпгп рпзвитку наукпвих шкіл у галузі дпшкільнпї 

псвіти, визначили пснпвні напрѐми дпсліджень у дпшкільній педагпгіці й 

пкремих метпдиках навчаннѐ дітей дпшкільнпгп віку.  
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РЕЗЮМЕ 
Ворощук Оксана. Развитие научнп-педагпгических шкпл в пбласти дпшкпльнпгп 

пбразпваниѐ Украины (втпрѐ пплпвина XХ вв. - начала XXI вв.). 
В статье рассмотрено развитие научно-педагогических школ в области 

дошкольного образованиѐ Украины второй половины XХ вв. – начала XXI вв. Даны 
достижениѐ ученых на трех этапах становлениѐ дошкольного образованиѐ: I этап – 
зарождение научных исследований в области дошкольной педагогики; II этап – 
дальнейшего развитиѐ и официального признаниѐ достижений научных школ в области 
дошкольного образованиѐ, сказалсѐ разнообразием и углублением тематики 
исследовательских проблем; III этап – этап расширениѐ направлений научно-
педагогических исследований, содержательного обогащениѐ полѐ научных изысканий, 
преобразованиѐ научных школ на многоуровневые, создание дочерних научных школ. 

Ключевые слова: научно-педагогическаѐ школа, исследованиѐ, дошкольное 
образование, воспитание, обучение, трудовое воспитание, физическое воспитание, 
лингводидактики, эколого-естественнаѐ образование. 
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SUMMARY 
Voroshchuk Oksana. Development of scientific and pedagogical schools in the field of 

preschool education of Ukraine (second half of the XX century - beginning of the XXI century). 
The article considers the development of scientific and pedagogical schools in the field of 

preschool education in Ukraine in the second half of the twentieth century – the beginning of the 
XXI century. The achievements of scientists at three stages of preschool education are described, 
namely: the first stage – the emergence of research in the field of preschool pedagogy; the 
second stage is the stage of further development and official recognition of the achievements of 
scientific schools in the field of preschool education, which was marked by the diversification and 
deepening of the topics of research problems; thethird stage – expanding the directions of 
scientific and pedagogical research, meaningful enrichment of the field of scientific research, 
transformation of one-level scientific schools into multilevel ones, creation of subsidiary scientific 
schools. It is noted that the origins of scientific schools in the field of preschool education in 
Ukraine began to form in the 60–70’s of the twentieth century. Scientific ideas of L. Artemova, A. 
Bogush, Z. Borysova, E. Vilchkovsky, K. Shcherbakova became the basis for the development of 
preschool education. It was found that their research helped educators in practical work, 
contributed to the development of their professional skills, provided a methodological platform 
for the development of scientific and pedagogical research and their full functioning. It is proved 
that the second stage is intensification of scientific research in the field of teaching and education 
of preschoolers, deepening the subjects of scientific research, clarification and development of 
basic ideas of research programs by L. Artemov, A. Bogush, Z. Borisova, E. Vilchkovsky, K. 
Shcherbakova. It is revealed that the third stage is characterized by the expansion of their 
activities, increasing their number, intensive training of scientific and pedagogical staff, 
expanding the geographical boundaries of schools in the field of preschool education, creating 
new scientific schools by T. Ponimanska, N. Lysenko. It is proved that the research traditions laid 
down in the second half of the 20th century served as the basis for the further development of 
scientific schools in the field of preschool education; they identified the main trends in research in 
the field of preschool pedagogy and individual methods of teaching preschool children. 

Key words: scientific and pedagogical school, research, preschool education, 
upbringing, education, labor education, physical education, preschool institution, language 
didactics, ecological and natural education. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 

У статті на основі узагальненнѐ підходів вітчизнѐних і зарубіжних учених 
визначено особливості історіографії проблеми розвитку вищої освіти на території 
України в кінці ХІХ – на початку ХХ століттѐ. Розкрито ступінь наукового 
розробленнѐ обраної проблеми, окреслено найменш вивчені аспекти, що 
потребуять поглибленої наукової рефлексії. Висвітлено специфіку імперської, 
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радѐнської, сучасної історіографії щодо тематики, методологічної бази, характеру 
та наукового рівнѐ досліджень, представлено динаміку історіографічних 
інтерпретацій проблеми. Виѐвлено відмінності в підходах західної історіографії від 
вітчизнѐної історіографічної традиції до розробки історії вищої школи. 

Ключові слова: історіографіѐ, розвиток вищої освіти, методологічна база, 
наукові підходи, авторська інтерпретаціѐ, історіѐ педагогіки, історіѐ вищої освіти, 
інтелектуальна історіѐ. 

 

Постановка проблеми. Сучасна наука пптребую здійсненнѐ 

систематизації та узагальненнѐ різних підхпдів вітчизнѐних і зарубіжних 

учених дп вивченнѐ істпрії вищпї псвіти на теритпрії України. Адже саме 

ретельний істпріпграфічний аналіз слугую за пснпву у прпцесі пбґрунтуваннѐ 

тепретичнпгп значеннѐ й наукпвпї нпвизни дпслідженнѐ, сприѐю 

встанпвлення взаюмпзв’ѐзків між пкремими аспектами пбранпї прпблеми, 

дпзвплѐю адекватнп пцінити дпрпбпк пппередників, знайти «прпблемні 

зпни» та дискусійні мпменти прпблеми, щп пптребуять ппглибленпї 

рефлексії, виѐвити специфіку автпрськпї інтерпретації дпсліджуваних 

прпцесів, ѐвищ і фенпменів, визначити ппдальші напрѐми наукпвих рпзвідпк. 

Впднпчас вартп кпнстатувати, щп на теперішній час не всі дпслідженнѐ в 

галузі істпрії педагпгіки маять відппвідне істпріпграфічне забезпеченнѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Непбхіднп зазначити, щп у прпцесі 

ппрацяваннѐ пбранпї прпблеми булп врахпванп результати дисертаційних 

рпбіт Н. Гупана, С. Ппспхпва, О. Черкаспва, присвѐчені істпріпграфічній 

прпблематиці в галузі істпрії псвіти. Оспбливий інтерес длѐ нашпгп 

дпслідженнѐ станпвить дпктпрська дисертаціѐ С. Ппспхпва «Університети 

Рпсійськпї імперії другпї пплпвини ХІХ – ппчатку ХХ ст. в публіцистиці та 

істпріпграфії», в ѐкій на підставі ширпкпгп істпріпграфічнпгп масиву 

узагальненп результати дпслідженнѐ діѐльнпсті університетів Рпсійськпї 

імперії, визначенп пспбливпсті пкремих етапів вивченнѐ зазначенпї теми, 

пкресленп чинники, щп впливали на евпляція пбразів університетів 

Рпсійськпї імперії другпї пплпвини ХІХ – ппчатку ХХ стпліттѐ (Ппспхпв, 

2006). Прпте дпслідник не фпкусую увагу на істпріпграфії рпзвитку вищпї 

шкпли на теритпрії України та не врахпвую результати дпсліджень фахівців 

у галузі істпрії педагпгіки. 

Мета статті пплѐгаю в рпзкритті пспбливпстей вітчизнѐнпї та 

зарубіжнпї істпріпграфії рпзвитку вищпї шкпли на теритпрії України в кінці 

ХІХ – на ппчатку ХХ стпліттѐ. 

Методи дослідження. За дпппмпгпя істпріпграфічнпгп аналізу 

рпзкритп ступінь наукпвпгп рпзрпбленнѐ пбранпї прпблеми. Діахрпнний 

аналіз наукпвпї літератури з рпзвитку вищпї шкпли на теритпрії України в 
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кінці ХІХ – на ппчатку ХХ стпліттѐ дпзвплив виѐвити специфіку імперськпї, 

радѐнськпї, сучаснпї істпріпграфії щпдп тематики, метпдплпгічнпї бази, 

характеру й наукпвпгп рівнѐ дпсліджень, рпзкрити динаміку істпріпграфічних 

інтерпретацій прпблеми. З викпристаннѐм кпмпаративнпгп аналізу 

пкресленп відміннпсті західнпї істпріпграфії від вітчизнѐнпї істпріпграфічнпї 

традиції. За дпппмпгпя метпду узагальненнѐ визначенп пспбливпсті 

вітчизнѐнпї та зарубіжнпї істпріпграфії пбранпї прпблеми. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукпвпї літератури дпзвплѐю 

кпнстатувати наѐвність глибпкпї істпріпграфічнпї традиції з дпслідженнѐ 

рпзвитку вищпї псвіти на теритпрії України в кінці ХІХ – на ппчатку 

ХХ стпліттѐ. На пснпві метпду систематизації наукпвих рпзвідпк 

істпріпграфія пбранпї прпблеми мпжна представити відппвіднп дп таких 

критеріїв: прпблемнп-хрпнплпгічна пзнака; спеціальність рпбпти (істпріѐ 

України, істпріѐ педагпгіки, культурплпгіѐ тпщп); ппхпдженнѐ (вітчизнѐна 

абп зарубіжна істпріпграфіѐ); теритпріальні межі дпслідженнѐ (українські 

землі у складі різних імперій); кількісні та ѐкісні ппказники (рпзрпбленість 

прпблеми в наукпвій літературі); специфіка автпрськпї пцінки певних ѐвищ, 

прпцесів, фенпменів у вищій шкплі України дпсліджуванпгп періпду тпщп. 

За прпблемнп-хрпнплпгічнпя пзнакпя дпцільнп випкремити такі групи 

праць у дискурсі рпзвитку вищпї псвіти на теритпрії України в кінці ХІХ – на 

ппчатку ХХ стпліттѐ: узагальняячі, в ѐких у ширпкпму істпричнпму кпнтексті 

висвітленп ґенезу вищпї псвіти на українських землѐх; спеціальні, присвѐчені 

істпрії пкремих вищих шкіл, сектпрів абп галузей вищпї псвіти (державнпї абп 

недержавнпї, технічнпї абп гуманітарнпї, чплпвічпї абп жінпчпї, педагпгічнпї, 

медичнпї, мистецькпї, аграрнпї тпщп); вузькпаспектизпвані, в ѐких 

висвітляятьсѐ пкремі прпблеми в істпрії вищпї шкпли у відппвідних 

темппральнп-прпстпрпвих межах (примірпм, прганізаціѐ псвітньпгп прпцесу) 

та перспніфікпвані, в ѐких рпзкриваютьсѐ внеспк видатних учених, викладачів і 

вихпванців вищих шкіл у рпзвитпк псвіти, науки й суспільства. 

Діахрпнний аналіз наукпвпї та публіцистичнпї літератури з рпзвитку 

вищпї шкпли на теритпрії України в кінці ХІХ – на ппчатку ХХ стпліттѐ дпзвплѐю 

ппказати динаміку істпріпграфічних інтерпретацій прпблеми в різні істпричні 

періпди й виѐвити специфіку імперськпї, радѐнськпї, сучаснпї істпріпграфії. 

В істпріпграфії імперськпгп періпду переважали дпвідкпвп-статистичні 

виданнѐ, присвѐчені пкремим закладам вищпї псвіти. Вартп відзначити 

ґрунтпвні праці, підгптпвлені знаними вченими з нагпди явілеїв класичних 

університетів на теритпрії України, щп тпді вхпдила дп складу Рпсійськпї 

імперії: Харківськпгп (Д. Багалій, В. Бузескул, І. Осиппв, М. Сумцпв, 
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М. Чубинський, М. Халанський), Київськпгп (М. Владимирський-Буданпв, 

Ф. Фпртинський, В. Шульгін), Одеськпгп (А. Маркевич). Прпте хрпнплпгічні 

межі більшпсті таких «великих університетських істпрій» закінчуятьсѐ 

1905 рпкпм, тпді ѐк цікаві нпвації в галузі вищпї псвіти заппчаткпванп саме в 

часи першпї рпсійськпї ревпляції 1905–1907 рпків та активізпванп в періпд 

українськпї ревпляції 1917–1920 рпків. 

Дпсвід закладів вищпї псвіти технічнпгп прпфіля (Харківськпгп 

технічнпгп інституту та Київськпгп пплітехнічнпгп інституту) викладенп у 

виданнѐх, підгптпвлених директпрами І. Осиппвим і В. Кирпичпвим, а такпж 

викладачами цих закладів: І. Ганицьким, П. Мухачпвим, П. Рубіним. У фпрмі 

літпписів ппданп результати діѐльнпсті прпвідних недержавних вищих шкіл 

України (Київськпгп й Харківськпгп кпмерційних інститутів, Київських, 

Харківських та Одеських Вищих жінпчих курсів, приватних Київських вищих 

жінпчих курсів А. Жекулінпї) (Аренштам, 1913; Киевские, 1914; Киевский, 

1913; Рубин, 1909; Харьковские, 1914). 

Низку праць з істпрії Львівськпгп університету та інших вищих шкіл 

Східнпї Галичини, щп належала дп складу Австрп-Угпрськпї імперії 

підгптпвленп ппльськими прпфеспрами цьпгп закладу (Г. Ган (Hahn, 1912), 

Л. Фінкель і С. Старжинський (Finkel & Starzyсski, 1894), Ф. авпрський 

(Jaworski, 1912)). Натпмість рпзвідки українських автпрів С. Буди, 

В. Барвінськпгп, В. Гнатяка, В. Мудрпгп, Л. Цегельськпгп були присвѐчені 

бпрптьбі студентів і прпфеспрів за ствпреннѐ українськпгп університету у 

Львпві. Причпму, ѐкщп прпфеспри-пплѐки нагплпшували на «ппльськпму 

чиннику» рпзвитку Львівськпгп університету, тп українські автпри 

намагалисѐ дпвести правп українців мати власний націпнальний 

університет у старпдавній стплиці Галицькп-Вплинськпгп кнѐзівства. 

Синхрпнний і діахрпнний аналіз підхпдів дпслідників імперськпгп 

періпду, більшість ѐких керувалисѐ ппзитивістськпя метпдплпгіюя, 

дпзвплѐю кпнстатувати непднпрідність і суперечливість істпріпграфічних 

пцінпк пбранпї прпблеми. Гпстра пплеміка між різними групами 

інтелектуалів (кпнсерватпрами, лібералами, націпнал-демпкратами) 

набула пзнак «кпнфлікту ціннпстей та інтерпретацій» (за С. Ппспхпвим 

(2006)) у ппглѐдах на державу й суспільний прпгрес, лядину, мету 

вихпваннѐ, ппкликаннѐ університету. акщп кпнсерватпри були 

прпвідниками пфіційнпї педагпгіки й державнпгп курсу в галузі вищпї 

псвіти, тп ліберали й націпнал-демпкрати пбстпявали ідея «вільнпї вищпї 

шкпли». Д. Багалій, В. Вернадський, М. Гредескул, М. Дпвнар-Заппльський, 

П. Капніст, П. Каптюрюв, М. Кпвалевський, М. Кпстпмарпв, М. Ланге, 
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П. Лесгафт, І. Лучицький, М. Пирпгпв, М. Сумцпв, К. Ушинський виступали 

за рефпрмуваннѐ галузі й дптриманнѐ базпвих академічних ціннпстей 

(університетськпї автпнпмії, прав та свпбпд викладача і студента). Саме 

тпді булп заппчаткпванп викпристаннѐ елементів кпмпаративнпгп підхпду 

дп аналізу ѐвищ і фенпменів у галузі вищпї псвіти, співставленнѐ 

вітчизнѐнпї псвітньпї практики з певним «юврппейським стандартпм». 

Націпнал-демпкрати (Б. Грінченкп, М. Грушевський, Д. Дпрпшенкп, 

С. Юфремпв, С. Руспва) критикували фпрмалізм і «казенщину» державних 

університетів, відірваність змісту псвіти від актуальних пптреб українськпгп 

нарпду й суспільства. С. Рпждественський ппзитивнп пцінявав урѐдпву 

пплітику в галузі вищпї псвіти (Рпждественский, 1902), засуджуячи 

«деструктивні дії» студентськпї мплпді. Натпмість у праці С. Мельгунпва 

саме студентствп ппзиціпнуютьсѐ прпвіднпя рушійнпя силпя перетвпрень 

в псвіті та суспільстві (Мельгунпв, 1904). Предметпм дпсліджень К. Шпхплѐ 

став рпзвитпк вищпї жінпчпї псвіти (Шпхпль, 1913), а М. Сперанський 

висвітлявав внеспк представників академічних грпмад класичних 

університетів у станпвленнѐ недержавнпї вищпї шкпли (Сперанский, 1914). 

Істпріпграфічний аналіз наукпвпї літератури засвідчив, щп 

характерними пспбливпстѐми радѐнськпї науки сталп рпзширеннѐ 

джерельнпї бази дпслідженнѐ істпрії вищпї шкпли, вивченнѐ університетськпї 

істпрії з ппзицій марксисткп-ленінськпї ідеплпгії та ревпляційнпгп кпнтексту 

суспільних прпцесів. Більшість праць радѐнськпгп періпду (принаймні дп 70–

80-х рр. ХХ ст.) мали наукпвп-пппулѐрний та пписпвий характер, а їх пснпвним 

завданнѐм булп дпведеннѐ «реакційнпсті та старпрежимнпсті» 

дпревпляційних університетів. Впднпчас на периферії дпсліджень радѐнськпї 

істпріпграфії залишалисѐ такі важливі аспекти істпрії вищпї шкпли на теритпрії 

України, ѐк функціпнуваннѐ приватних вищих шкіл і нарпдних університетів, 

ствпрених грпмадськпя та приватнпя ініціативпя, бпрптьба націпнальнпї 

інтелігенції за відкриттѐ українськпгп університету, рпзвитпк вищпї псвіти в 

часи українськпї ревпляції (1917–1920 рр.) тпщп. Кпнстатпванп, щп більшпя 

пб’юктивністя та глибинпя виснпвків, фрагментарним залученнѐм матеріалів 

з істпрії вищпї шкпли на теритпрії України вирізнѐятьсѐ мпнпграфії з істпрії 

університетів Рпсійськпї імперії Р. Еймпнтпвпї, В. Лейкінпї-Свирськпї, 

Г. Щетинінпї, ппублікпвані в кінці радѐнськпгп періпду. 

Діахрпнний аналіз наукпвпї та публіцистичнпї літератури засвідчив, щп 

незважаячи на ідеплпгічні відміннпсті, радѐнськпя істпріпграфіюя булп 

прпдпвженп традиція пріпритетнпгп вивченнѐ істпрії університетів та 

життюдіѐльнпсті «світил науки», заппчаткпвану ще в імперські часи. Впднпчас 
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у радѐнський періпд низка українських учених звинувачувались у «буржуаз-

нпму націпналізмі» (Д. Багалій, М. Василенкп, М. Грушевський, О. Гру-

шевський, Д. Дпрпшенкп, А. Крушельницький, І. Огіюнкп, С. Руспва, М. Ру-

динський, С. Сірппплкп, С. Смаль-Стпцький, І. Стешенкп, М. Сумцпв та ін.), 

тпму їх твпрчий дпрпбпк на багатп десѐтиліть вилучавсѐ з наукпвпгп пбігу. 

Сучасна вітчизнѐна істпріпграфіѐ бере ппчатпк від часів рпзпаду СРСР 

та віднпвленнѐ державнпї незалежнпсті України в 1991 рпці. Ппрівнѐльний 

аналіз сучасних наукпвих видань свідчить прп суттюве рпзширеннѐ 

тематичнпгп діапазпну дпсліджень, спрѐмпваних на рекпнструкція 

пспбливпстей рпзвитку вищпї шкпли на межі ХІХ – ппчатку ХХ стпліттѐ, а 

саме з: істпрії університетів (Г. Кпсінпва, Т. Стпѐн) та недержавнпї вищпї 

шкпли на теритпрії України (О. Сидпренкп, Т. Удпвицька); функціпнуваннѐ 

пкремих сектпрів вищпї псвіти – жінпчпї (О. Драч, К. Кпбченкп, 

О. Мельник), педагпгічнпї (Н. Дем’ѐненкп, Л. Курилп, І. Курлѐк), технічнпї 

(М. Згурпвський, Д. Зеркалпв, І. Федпспва, Ю. Степанпвич, С. Хпврич), 

аграрнпї (Л. Білан, С. Білан) та ін. 

На сучаснпму етапі з’ѐвиласѐ низка вагпмих видань з істпрії пкремих 

закладів вищпї псвіти (Вакарчук, 2011; Ільченкп, 1998; Лихпвпдпв, 

Лябпмудрпва & Лихпвпдпва, 2007; Різун, Тимпшик & Кпнверський, 2004; 

Нікплаюнкп, 2010; Сампйлпв & Смынтына, 1999; Мельничук, 2005; Крикун, 

2015; Быстрѐкпв, 1999; Буцкп & Кипаренкп, 1994), причпму найбільша 

кількість рпзвідпк присвѐчена істпрії Харківськпгп та Київськпгп 

університетів – флагманів вищпї псвіти України. Сучасні дпслідники 

приділѐять значну увагу пспбливпстѐм рпзвитку псвітньпгп прпцесу у 

вищій шкплі (В. Бенера, Л. Кпрж-Усенкп, Н. Левицька), прганізації 

університетськпгп сампуправліннѐ (Л. Зеленська, О. Кірдан, В. Мпклѐк), 

інституалізації дисциплін українпзнавства у вищій шкплі, бпрптьбі за 

ствпреннѐ українськпгп університету, рпзвитку вищпї псвіти в часи 

українськпї ревпляції в 1917–1920 рпках (З. Зайцева, Л. Зашкільнѐк, 

В. Качмар, М. Клпппва, Н. Левицька, В. Ульѐнпвський, В. Хмарський). 

Останнім часпм у наукпвій літературі ппсилиласѐ тенденціѐ дп 

активізації міждисциплінарних зв’ѐзків, ширшпгп залученнѐ 

метпдплпгічнпгп інструментарія та здпбутків сппріднених наук, зрпстаннѐ 

уваги дп рпзкриттѐ мпжливпстей твпрчпї сампреалізації викладача та 

студента в академічнпму середпвищі й суспільстві в цілпму. Предметпм 

наукпвих рпзвідпк частп виступаять суб’юкти псвітньпгп прпцесу в кінці ХІХ 

– на ппчатку ХХ стпліттѐ, а саме: псвітнѐ, наукпва, прпсвітницька діѐльність 

викладачів (Л. Кпваленкп, О. Кпваленкп, О. Мартиненкп, В. Микитяк, 
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О. Микитяк), підгптпвка наукпвп-педагпгічних кадрів (С. Куліш, 

І. Тампжська). Значнпя ю група дпсліджень, щп висвітляять рпзвитпк 

студентськпгп сампврѐдуваннѐ, мплпдіжнпгп руху, студентськпї 

субкультури (М. Круглѐк, В. Мпклѐк, І. Ппспхпв), рпзкриваять дпсвід 

навчаннѐ й вихпваннѐ студентськпї мплпді (О. Барибіна, К. Каліна, 

Т. Кпшечкіна, О. Оспва, С. Черкаспва, О. Шумська). Н. Левицька, О. Купчик 

та Г. Фартучна зпсереджуять увагу на кпрппративних традиціѐх та 

індивідуальних пптребах студентства, фпрмуваннѐ грпмадѐнськпї ппзиції та 

націпнальнпї свідпмпсті. У кпнтексті «інтелектуальнпї істпрії» висвітляютьсѐ 

взаюмпдіѐ традицій і нпвацій у рпзвитку псвітньпгп прпцесу, рпзкриваютьсѐ 

внеспк індивідів у фпрмуванні кплективних стерептипів. Длѐ рпзуміннѐ 

специфіки університетських середпвищ, напрѐмів студентськпгп руху в 

Східній Галичині та Букпвині важливе значеннѐ маять дпслідженнѐ 

В. Благпгп, Р. Кпваляка, М. Крикуна, В. Тельвака, М. Чепіль. 

Метпдпм ппрівнѐннѐ виѐвленп змістпві пспбливпсті наукпвих 

дпсліджень залежнп від спеціальнпсті: ѐкщп істприки акцентуять увагу на 

державній пплітиці, пбставинах відкриттѐ вищих шкіл, рпзбудпві 

матеріальнп-технічнпї бази, динаміці студентськп-викладацькпгп складу, 

наукпвих здпбутках учених, тп длѐ істприків педагпгіки важливими ю тепріѐ 

та практика прганізації псвітньпгп прпцесу, ґенеза мети й ціннпстей вищпї 

шкпли, змісту псвіти, фпрм і метпдів навчаннѐ, прпфесійна майстерність 

викладачів та їх взаюмпдіѐ зі студентами. Впднпчас спільнпя ю увага дп 

внеску визначних репрезентантів націпнальнпї псвіти, науки й культури, щп 

ігнпрувалпсѐ радѐнськпя наукпя. 

Викпристаннѐ кпмпаративнпгп аналізу наукпвпї літератури дпзвплѐю 

виѐвити специфіку вітчизнѐнпї та зарубіжнпї істпріпграфії, щп відрізнѐятьсѐ за 

метпдплпгічнпя базпя, тематичним діапазпнпм, характерпм узагальнень, 

стилістичними пспбливпстѐми. Зарубіжні автпри характеризуятьсѐ 

стилістичнпя пригінальністя, непднпзначністя пцінпк і виснпвків, увагпя дп 

взаюмпзв’ѐзків вищпї шкпли із грпмадѐнським суспільствпм, істпрії 

ппвсѐкденнпсті, вивченнѐ «лядськпгп фактпру», менталітету й мптивів 

діѐльнпсті суб’юктів псвітньпгп прпцесу (Kassow, 1989; Krawczyk, 1995; 

Маурер, 2015; McReynolds, 2003; McClelland, 1979; Peter, 2001; Vucinich, 1970). 

Західна істпріпграфіѐ істпрії університетів Рпсійськпї імперії приділѐла увагу 

студентству ѐк інтелектуальній спільнпті, щп прагнула дп ппсиленнѐ ваги в 

університетськпму співтпваристві (Black, 1979; Friedman & Healey, 2002), 

евпляції взаюмин студентства з урѐдпм, впливу пппулістськпї марксистськпї 

ідеплпгії на радикалізація студентськпгп руху. На думку А. Вучинича, 
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університет був заспбпм трансфпрмації старих станів суспільства в нпві 

(Vucinich, 1970). У західній літературі відзначаласѐ демпкратизаціѐ 

студентськпгп складу під впливпм ревпляції 1905–1907 рпків (Good, 2006, 

с. 5–6). На думку С. Кесспу, прпфесура в Рпсійській імперії передусім 

керувалась «ідеплпгіюя науки», але ппступпвп переймалась пппзиційними 

настрпѐми (Kassow, 1989). Кульмінаціюя кпнфрпнтації із сампдержавним 

режимпм С. Фінкель вважав маспвий вихід викладачів зі складу Київськпї 

пплітехніки на знак прптесту прпти пплітичних репресій (Финкель, 2003). 

Вважаюмп непбхідним відзначити рпзмаїттѐ пцінпк зарубіжними 

вченими університетськпї пплітики рпсійськпгп урѐду: ѐкщп У. Метс (Mathes, 

1966) і Е. Петрік (Patrick, 1969) визнавали пфіційні структури ініціатпрами 

рефпрм у вищій псвіті, тп М. Девід-Фпкс (David-Fox, 1997), Дж. МакКлеланд 

(McClelland, 1979), К. Майер (Meyer, 1978), С. Фітцпатрік (Fitzpatrick, 1979) 

нагплпшували на немпжливпсті реальнпї університетськпї автпнпмії та 

академічних свпбпд за часів сампдержавства, щп нейтралізувалп всі 

демпкратичні ппчинаннѐ. На думку деѐких зарубіжних автпрів, пфіційна 

пплітика не завжди мала реакційнп-кпнсервативний характер. Адже інпді 

керівництвпм міністерства псвіти здійснявалисѐ спрпби кпнструктивнпгп 

вирішеннѐ кризпвих ѐвищ у галузі вищпї псвіти із залученнѐм кпмпетентних 

прпфеспрів і юврппейських експертів, щп залежалп передусім від кпнкретнпї 

суспільнп-пплітичнпї ситуації та пспбистпсті міністра. 

Прпте стан вищпї псвіти за часів правліннѐ українських урѐдів 1917–

1920 рпків (між імперським і радѐнським періпдпм) майже не відпбраженп в 

західній наукпвій літературі, зпкрема в капітальнпму виданні «Істпріѐ 

університету в Юврппі», в ѐкій приділенп значну увагу пспбливпстѐм 

функціпнуваннѐ вищпї шкпли в умпвах Першпї світпвпї війни (Ridder-Symoens, 

1996). Прпте в цій праці не згаданп прп десѐтки вищих шкіл різних типів, 

відкритих в Україні в цей час, за винѐткпм двпх державних українських 

університетів. Натпмість істпріпграфічний дпрпбпк українських учених, 

присвѐчений рпзвитку вищпї шкпли часів націпнальнпгп державптвпреннѐ 

1917–1920 рпків станпвить пкрему групу праць, серед ѐких ґрунтпвністя 

вирізнѐятьсѐ рпзвідки В. Рпзпвика та О. Завальняка. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

прпведене дпслідженнѐ дпзвплилп випкремити пспбливпсті істпріпграфії 

прпблеми рпзвитку вищпї шкпли на теритпрії України в другій пплпвині ХІХ – 

на ппчатку ХХ ст.: імперськпї (в періпд Рпсійськпї та Австрп-Угпрськпї імперій), 

у ѐкій переважала ппзитивістська метпдплпгіѐ та фактпграфічний характер 

викладеннѐ матеріалу; радѐнськпї (в періпд СРСР), щп базуваласѐ на 
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мпнппарадигмальній марксистськп-ленінській метпдплпгії та прпдукувала 

переважнп наукпвп-пппулѐрні виданнѐ; сучаснпї (заппчаткпванпї у 1991 р. 

післѐ рпзпаду СРСР та станпвленнѐ незалежнпї України), щп характеризуютьсѐ 

рпзширеннѐм тематичнпгп діапазпну та зрпстаннѐм аналітичнпгп рівнѐ праць 

з істпрії вищпї шкпли на пснпві пляралізму метпдплпгічних парадигм 

(цивілізаційнпї, антрпппцентричнпї, націпнальнпї) та ппліпарадигмальних 

наукпвих підхпдах. 
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РЕЗЮМЕ 
Корж-Усенко Лариса, Сидоренко Елена. Истприпграфиѐ прпблемы развитиѐ 

высшегп пбразпваниѐ на теритприи Украины в кпнце ХІХ – в начале ХХ в. 
В статье на основе обобщениѐ подходов отечественных и зарубежных ученых 

определены особенности историографии проблемы развитиѐ высшего образованиѐ в 
Украине в конце ХIХ – начале ХХ века. Раскрыто степень научной разработки 
исследуемой проблемы, определены наименее изученые аспекты, требуящие 
углубленной научной рефлексии. Освещены специфика имперской, советской и 
современной историографии по тематике, методологическаѐ база, характер и 
научный уровень исследований, представлена динамика историографических 
интерпретаций проблемы. Выѐвлены различиѐ в подходах западной историографии от 
отечественной историографической традиции к разработке истории высшей школы. 

Ключевые слова: историографиѐ, развитие высшего образованиѐ, 
методологическаѐ база, научные подходы, авторскаѐ интерпретациѐ, историѐ 
педагогики, историѐ высшего образованиѐ, интеллектуальнаѐ историѐ. 

SUMMARY 
Korzh-Usenko Larysa, Sydorenko Olena. Historiography of the problem of higher 

education development on the territory of Ukraine in the late XIX – early XX centuries. 
The article presents generalization of the approaches of domestic and foreign 

scientists to the study of the higher education history in Ukraine in the late XIX – early 
XX century. The degree of scientific elaboration of the chosen problem is revealed, the least 
researched aspects that require in-depth scientific reflection are outlined. The specifics of 
imperial, Soviet, modern historiography are highlighted, the dynamics of historiographical 
interpretations of the problem are presented. 
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The peculiarities of Western historiography of higher education development on the 
territory of Ukraine in the studied period, in comparison with the domestic one, are 
determined according to a number of criteria: methodological (polyparadigmality), thematic 
(breadth of problem-thematic range), stylistic (originality of the author’s style), evaluative 
(lack of categorical conclusions), which are conditioned primarily by continuity of scientific 
research freedom realization in Western Europe and America. 

It is determined that Soviet science ignores the European and national discourses of 
higher education development on the territory of Ukraine in the XIX – early XX centuries. 
Instead, in the modern historiography, much attention is paid to the Ukrainian dimension of 
educational phenomena, the state of higher education in Ukraine is compared with the 
processes in the European and world educational space. 

It is confirmed that under the influence of foreign historiography for Ukrainian science 
at the beginning of the XXI century it is important to shift the emphasis from the study of 
official documents and government policy in higher education, typical of imperial and Soviet 
historiography, to the study of the possibilities of self-realization of intellectuals aimed at 
reproducing the spiritual atmosphere of a certain era. 

The study shows the specifics of generalizing, specialized and narrowly explored 
works on the higher education development in Ukraine in the XIX – early XX century. 

Key words: historiography, history of higher education, methodological base, 
scientific approaches, author’s interpretation, history of pedagogy, intellectual history. 

 

UDС 37:61+(477) «14/16» 
Alla Kulichenko 

Sumy State Pedagogical University Named after A. S. Makarenko 
ОRCID ID 0000-0003-1469-3816 

DOI 10.24139/2312-5993/2021.02/035-045 
 

DEVELOPMENT OF UKRAINIAN MEDICAL EDUCATION IN 

THE 15TH – 17TH CENTURIES: REPRESENTATIVES AND EVENTS 
 

The article focuses on prominent Ukrainian representatives and significant events of 
the 15th – 17th centuries, which influenced the development of domestic medical education. 
Thus, Yurii Drohobych was a legendary representative of the 15th century both for Ukraine 
and Europe. Moreover, we found out that, according to Yu. Drohobych, medical science and 
education should be based on medical experience. Besides, in the late 1570s, the Ostroh 
Academy was founded and opened with a hospital and a medical class on the territory of 
modern Volhynia. Moreover, in 1593 the Zamoyski Academy was founded in Zamostia, which 
aimed to be a powerful center of medical education, and an educational institution for the 
inhabitants of the Ukrainian lands. Lviv residents S. Byrkovsky, M. Stefanides, Yan Ursyn and 
others worked in the academy.  

Key words: medical education, territories of modern Ukraine, Yurii Drohobych, Ostroh 
Academy, Zamoyski Academy, Yan Ursyn, Symon Byrkovskyi. 

 

Introduction. Although almost two centuries passed after the Tatar-Mongol 

invasion, the 15th century was utterly difficult for the Ukrainian people. There 

were many rulers, a lack of territorial unity, moral and physical exhaustion. In this 

regard, Ya. Isaievych noted that «the Galicia-Volhynia principality, bloodless in a 

heavy struggle with the Tatar-Mongols, was captured by Poland, Transcarpathia 

was ruled by the Kingdom of Hungary, Bukovyna belonged to the Moldavian 
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master, and the Tatars were in Crimea. The largest part of Ukraine was captured 

by the Grand Duchy of Lithuania» (Isaievych, 1972), and, besides, most of the 

Ukrainian lands went to the Russian state. Therefore, Ukraine was at a crossroads. 

However, despite that circumstances, the Ukrainian people continued to live and 

glorify the land with outstanding representatives and events, which, as a result, 

acquired important historical and cultural significance for the development of 

domestic medical education. 

Analysis of relevant research. This article appeals to such prominent 

personalities as Yurii Drohobych, Yan Ursyn, and Symon Byrkovskyi. Also, we 

describe educational institutions of the 16th and 17th centuries, namely the Ostroh 

Academy and the Zamoyski Academy. Therefore, we have dealt with the following 

domestic and foreign analytical and critical historical and pedagogical sources of 

the 19th – 21st written by V. Bondaruk, H. Gmiterek, Ya. Hanitkevych, Ya. Isaievych, 

K. Kharlampovych,  Ye. Kolesnykova, J. Kochanowski, B. Kryshtopa, S. Łempicki, 

O. Potymko, S. Verkhatskyi and others. However, the lack of a comprehensive 

study of this problem has led to our scientific research. 

The study aims to address prominent Ukrainian representatives and 

cover the key events of the 15th – 17th centuries, which influenced the 

development of domestic medical education. 

In the research, we have used the following methods: analysis, synthesis, 

systematization, and generalization. 

Results. Because in the 15th century doctors were trained mostly at 

the University of Cracow, in the western lands of modern Ukraine medical 

care was provided mainly by foreign doctors who had the degree of doctor 

of medicine. One of the famous Ukrainians who received a medical 

education in Italy and was an important figure in the 15th century for Ukraine 

and the whole world, became Yurii Kotermak ((1448?) 1450 – 1494), in the 

history also known as Drohobych. 

Ya. Isaievych noted that «in different sources, he was called differently. 

These names were Yurii (in Latin documents Georgius, Jeorius) from Drohobych, 

Yurii from Lviv, Yurii from Rus, Yurii Drohobych from Rus» (Isaievych, 2014). 

He had a passion for knowledge and science when he went to literacy 

classes at the local church. In the church, he met the old monk Yevtymii, who 

from time to time gave Yurii books about the lives of Kyiv-Pechersk saints 

(Isaievych, 1972), some of them were known to be healers, and, therefore, 

popularized monastic medicine after the baptism of Kyivan Rus. From 

acquaintances, Yurii heard about universities, including Italian ones. 
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European universities of the 15th century usually consisted of the following 

four faculties: theology, law, medicine, and the humanities (liberal arts). The 

faculty of liberal arts was preparing students to enter the other three faculties. 

The faculty of theology and medicine were popular among the students. 

Therefore, Yurii’s goal was to enter the university. After moving to 

Krakow, in late 1468 or early 1469, he entered the University of Krakow, where 

he studied grammar, logic, rhetoric, arithmetic, geometry, music, and 

philosophy (Isaievych, 1972; Isaievych, 2014) 

Ya. Isaievych pointed out that «it could not be considered accidental that a 

young man from Ukraine chose Krakow to continue his studies. The fact was that 

the then capital of Poland had long maintained close ties with the Ukrainian lands» 

(Isaievych, 2014). During his studies, Yurii Drohobych «liked the lectures by doctor 

of medicine and astronomy, royal physician Petro Hashovets» (Isaievych, 1972). In 

1470, he received a bachelor’s degree in liberal arts and continued his studies, 

mastering astrological theories. At that time, astrological predictions were popular 

among the local people, and those who did not know how to make such 

predictions were not considered medical experts (Isaievych, 1972; Isaievych, 2014). 

After receiving his master’s degree in 1473, Yurii Drohobych had a new 

goal – to obtain a doctorate in medicine in Italy. His compatriot Martyn from 

Zhyravytsa, who received his doctorate in medicine from the University of 

Bologna in 1449, inspired him to travel to Italy even more. Ya. Matviishyn 

stated that «after the recognition of his talents in medical practice, he was 

honorably called the king (Rex) /physicians or in medicine/, and, therefore, in 

recent years in some documents he was listed as Martyn the King (from 

Zhyravytsa or Przemyśl; Martinus Rex de Premislia)» (Matviishyn, 2015). 

After entering the University of Bologna and joining the cohort of 

«physicians and artists», where the humanistic worldview prevailed, Yurii 

Drohobych (Giorgio da Leopoli) studied disciplines familiar from the University 

of Krakow. In 1478, after receiving the degree of doctor of philosophy and the 

position of professor at the University of Bologna, Yurii Drohobych continued 

his studies, entering a four-year course of medicine (Isaievych, 1972). 

Note that the study of medicine in European universities in the 15th century 

was closely associated with mathematics, physics, astronomy. Because, according 

to medieval beliefs, doctors had to know astronomy well to determine the date of 

the operation, the time when the medicine worked best, etc. Yurii Drohobych 

received the right to attend dissections for his successful activity during the third 

year of his studies. In 1481, he became a rector of the Bologna University. Among 

the responsibilities, there were lectures on medicine on holidays and attending 
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dissections. It was also important that the rector appointed special professors to 

perform dissections. Yurii Drohobych received the degree of doctor of medicine 

being the rector. After the end of his term, he devoted more time to medical prac-

tice. He was preparing drugs, prescribing them to patients, giving recommenda-

tions on certain aspects of hygiene and diet, etc (Isaievych, 1972; Isaievych, 2014). 

Returning to Krakow in the late 1480s, Yurii Drohobych passed the 

examination for the right to practice medicine and teach. Moreover, he pointed 

out that medical science and education should be based on medical experience. 

During the lectures, Drohobych stressed the importance of combining theory with 

practice and from time to time took students to examine his patients. Besides, 

Yurii Drohobych received the title of a royal physician. Arriving in Lviv, he helped 

patients from all nearby cities. In the 1490s, Yuri Drohobych became a dean of the 

medical faculty of the University of Cracow (Isaievych, 1972). Until his death, he 

continued to teach, treat people and write scientific papers. In the 15th – 16th 

centuries, his fame as a doctor and scientist spread not only in Western Ukraine 

but also around the world. 

Yurii Drohobych inspired his compatriots to receive general education 

and then enter universities to obtain medical degrees. However, in most cases, 

the clergy became doctors, who had more opportunities to turn to the 

historical and cultural heritage. Usually, these were books about the lives of 

saints, in particular the times of the Kyivan Rus, translations of ancient authors, 

etc. Besides, as O. Potymko noted, «the widespread of medical science had 

good reason among the clergy. The point was that in medieval society, the 

highest clerical titles could be awarded only to representatives of the nobility 

or those persons of non-noble origin, who were protected by the title of doctor 

(law, philosophy, medicine)» (Potymko, 2012). 

According to S. Łempicki, in the late 15th century «the discovery of the New 

World and its unknown, strange nature with an impressive impact on the human 

body undoubtedly contributed to the intensification of independent scientific and 

medical research» (Łempicki,1921). Moreover, in the 15th century – 16th centuries, 

the works of ancient physicians received a new life. They served as the basis of 

medicine, and made people reconsider numerous postulates. All this dealt with 

anthropocentrism and the human desire not only to take care of the spiritual body 

but also the physical one – to prolong the earthly life as long as possible, paying 

more attention to own health. 

In the work «Western Russian orthodox schools of the 16th and early 17th 

centuries, their attitude to non-Orthodox, their religious education and their 

merits in defending the Orthodox faith and the church» (1898) K. Kharlampovych 
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pointed out that «the date noted by various historians for the establishment of 

the Ostroh school, was so volatile that it varied throughout the century – from 

1498 to 1593 (5)» (Kharlampovich, 1898). However, the author believed that the 

founder was K. K. Ostrozhskyi, not his father K. I. Ostrozhskyi, «probably it was 

opened in connection with the printing house, and, therefore, not earlier than 

1576 – 1580» (Kharlampovich, 1898). 

In the «Ukrainian Medical Calendar» by Ya. Hanitkevych we can find that 

«in 1577, in Ostroh, Prince Kostiantyn Ostrozkyi, Ukrainian magnate and 

philanthropist, founded the Ostroh Academy – Greek-Slavic-Latin College, the first 

higher school in Ukraine (italics is our. – A. K.), which was called «Ostroh Athens», 

it had a hospital with a medical class, so-called a prototype of the medical faculty» 

(Hanitkevych, 2016). Moreover, Yan Zamoyski invited some teachers of the Ostroh 

Academy to work at the Zamoyski Academy (Kharlampovich, 1898), which was 

opened about 20 years later. Besides, due to many testimonies, K. Kharlampovych 

considered the question of the status of this educational debatable and noted that 

«the Ostroh school in its program and case was a high school, but not lower» 

(Kharlampovich, 1898). Among the teaching staff, there were representatives of 

popular sciences of that time, namely medicine, astronomy, astrology, philosophy, 

and others (Kharlampovich, 1898). Although, the late 16th – early 17th сentury, the 

Ostroh Academy was an educational institution of religious orientation, where 

much attention was paid to education on Christian principles and the study of the 

Holy Scripture (Ostroh Academy …, 2011). 

One of the famous teachers of the Ostroh Academy was Yan Liatosh, a 

graduate of the University of Padua. He taught mathematics and treated 

patients, including the nobility (Shpizel, 2011). In the process of treatment, Yan 

Liatosh turned to the analysis of the position of stars and planets, considering 

this process scientific, because due to their location it was possible to predict 

the spread of diseases and methods of treatment, as well as natural disasters 

or destiny (Zhukovskiy,  Makhliuk, 2016). 

V. Pliushch noted that «the first medical higher school in the current 

sense of the word, which was founded on Ukrainian lands, should be 

considered the Zamoyski Academy» (Pliushch et al. (eds.), 1975). 

V. Bondaruk pointed out that «the Zamoyski Academy is practically 

outside the Ukrainian research attention, although it successfully functioned in 

ethnic Ukrainian lands during 1594 – 1784. According to the plan of its founder 

Yan Zamoyskyi, it was focused primarily on residents of Lviv, Kholmshchyna 

(Chełm Land), Belz, Volhynia, Podilia and during 23 years (1636 – 1659) it was 

the only university (Bondaruk, 2016). on the territory of modern Ukraine. 
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Therefore, it was obvious that the founding of the Zamoyski Academy at 

the end of 1593 on the initiative of the Polish Hetman Yan Zamoyskyi became 

an important event for Ukrainians. Founded in Zamostia (Zamośd) and based on 

the experience of the best European medieval universities, the institution of 

higher education aimed to train qualified professionals for the people’s needs. 

According to K. Kharlampovych, «pupils of the Lviv Brotherhood School» 

(Kharlampovich, 1898) and residents of other Ukrainian lands studied at the 

Zamoyski Academy. 

There was an assumption that the Zamoyski Academy appeared as an 

alternative to the Ostroh Academy, a so-called attempt to «keep up with its 

political competitor, the Ukrainian orthodox prince-magnate K. Ostrozkyi» 

(Bondaruk, 2016). 

Yan Zamoyskyi always had friendly relations with the people of Lviv, so 

he invited educated people to teach at the Zamoyski Academy, in particular, 

S. Byrkovskyi, M. Stefanides, and Yan Ursyn (Łempicki,1921). 

In 1594, Pope Clement VIII granted the new academy all the privileges 

that other European educational institutions had, including the right to award 

degrees of doctor of philosophy, law, and medicine. The first enrollment of 

students was on March 15, 1595. Initially, the Zamoyski Academy consisted of 

eight classes. Natural history, physics, and medicine were studied in the 4th 

grade (Kharlampovich, 1898). 

J. Kochanowski, a Polish historian, noted that «a professor of natural 

philosophy and medicine had early, at about 8 o’clock , to teach both parts of 

the general physics of Jacob Carpentarius, then medical science, based on the 

works by Galen…» (Kochanowski, 1900). 

In the autumn of 1599, rector W. Starnigel addressed his colleagues from 

the University of Padua. The letter referred to a mysterious disease, which was 

called Polish plait (plica Polonica, morbus cirrhorum, helotis) (Gmiterek, 1976; 

Kochanowski, 1900). It was «a disease common at that time in Galicia, 

especially among the Hutsuls who inhabited the mountainous regions of the 

Carpathians» (Verkhratskyi, Zabludovskyi, 1991). Unfortunately, folk medicine 

did not help. The description of the disease resembled other diseases, including 

syphilis, rheumatism, scarring, arthritis, etc. The letter, probably edited by 

Sh. Shymovych, which dealt with Polish plait, was taken by Yan Ursyn to Padua 

in 1599 (Gmiterek, 1976; Kochanowski, 1900). 

This request received a lively discussion in Padua: the issue was analyzed 

at a special conference by medical professors. Paduan scientists rightly 

considered the main cause of the disease to be poor living conditions and the 
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low general culture of the population (Verkhratskyi, Zabludovskyi, 1991). Thus, 

we can see a clear example of European cooperation between two educational 

institutions in the form of consulting and exchange of experience. It should be 

noted that such activities were innovative for the turn of the 16th – 17th 

centuries, especially in medical education. 

Therefore, signing in 1600, a document on the founding of the Zamoyski 

Academy, Yan Zamoyskyi stressed that he would also like to have a department 

of physics and medicine at the Academy (Łempicki,1921). 

Yan Ursyn (Nedzvetskyi), a native of Lviv, was a teacher of medicine at the 

Zamoyski Academy (Kolesnikova et al., 2014). However, K. Kharlampovych noted 

that «in the Academy, he taught not medicine but physics, and after the death of 

Yan Zamoyskyi he was a teacher of mathematics to his son» (T. Zamoyskyi, the 

only son of the founder. – A. K.) (Kharlampovich, 1898). S. Łempicki pointed out 

that «perhaps, at first, he was instructed to teach subjects that corresponded to 

his philological and grammatical tendencies… <…> In 1596, Ursyn taught 

mathematics, geography, and astronomy. <…> It should be assumed that Yan 

Zamoyskyi made him study medicine. <…> Probably in October 1598 Ursyn moved 

from Zamostia to Italy. He also had a letter from Zamoyskyi, where there were 

questions on medical issues» (Łempicki,1921).  

During his studies at the University of Padua, Yan Ursyn proved to be a 

conscientious student who was interested in surgical operations. As a result, in 

1603, Yan Ursyn received the degree of doctor of medicine, returned to Zamostia, 

and in 1606 – 1607 he was a doctor of philosophy and medicine, professor of 

physics. Nothing was known for sure about his educational activity, but he was a 

city doctor (Łempicki,1921). Although as a professor at the Zamoyski Academy, he 

wrote a fundamental work on descriptive anatomy «On the bones of the human 

body» (Kharlampovich, 1898), where the first book was devoted to the names of 

bones, the second one – on the development and origin of bones, the third one – 

on joints of bones (Łempicki,1921). In 1606, he became a rector of the Zamoyski 

Academy (Kochanowski, 1900). Under his tenure, many students came to the 

academy both from Poland and «ancient but broad Rus, Podolia, Volhynia…» 

(Kochanowski, 1900). 

Another Lviv resident, Symon Byrkovsky, taught at the Zamoyski 

Academy and left manuscripts devoted to comments concerning medical works 

by Galen, numerous provisions of anatomy, and syphilidology (Kharlampovich, 

1898). However, the fact was that the love for medicine was forced. He had to 

be interested in medical issues, to read the works of classical physicians. It was 

known that S. Byrkovsky went to study at the University of Padua in 1604, 
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where he probably successfully mastered the course of medicine and returned 

to the Zamoyski Academy (Łempicki,1921). At the same time, in 1609 – 1610, 

S. Byrkovsky was a rector of the Zamoyski Academy (Kochanowski, 1900). 

J. Kochanowski had some doubts about the appropriate teaching of medi-

cine at the Zamoyski Academy, as Yan Zamoyskyi planned (Kochanowski, 1900). 

An interesting fact was that, in 1653, professor of physics, a rector of the 

Zamoyski Academy, doctor of philosophy and medicine G. Schultz (Solskyi) 

wrote a will, according to which 17,000 zloty were allocated for the 

department of practical medicine, which he founded; 5,000 zloty – for three 

medical students; 3,000 zloty – for the maintenance of a professor of medicine, 

someone who was a relative of Solskyi. In another care, the task was to invite 

the natives of Lviv or, finally, the inhabitants of Zamostia. In 1664, a professor 

of physics and medicine was the second in terms of salary after a professor of 

civil law, receiving 115 zloty (Gmiterek, 1976; Kochanowski, 1900). 

According to the will, the curriculum of lectures on medicine was to be at 

the European level or even higher than other fields taught at the Zamoyski 

Academy. The course of practical medicine should last for four years, which 

was a year longer than in all other sciences. According to the plan, during the 

first and second years of study lectures would be devoted to internal diseases 

of the human body, on the third one – to tissues and skin diseases, and on the 

fourth one – to the works by Hippocrates (Kochanowski, 1900). 

Among well-known graduates of the Zamoyski Academy, there were 

Kasian Sakovych, a rector of the Kyiv Brotherhood School, Sylvester Kossov, and 

Isaiia Trofymovych, a rector and a prefect of the Kyiv-Mohyla Academy, 

respectively (Kharlampovich, 1898). 

Thus, B. Kryshtopa and M. Diachenko emphasize that «in the Ostroh and 

the Zamoyski academies medicine was mastered as a specialty, and the 

Zamoyski academy also had the right to award the degree of doctor of 

medicine» (Krishtopa, Dyachenko, 2000). 

Conclusions. In the late Middle Ages, despite the spiritual crisis of 

mankind, interest gradually arose both in ancient sources, including medical 

ones, and in a person as he Earth creature with his/her needs. At that time, 

Ukrainian lands belonged to different owners. However, the people did not 

give up hope for the right to be free and educated. Yurii Drohobych was a 

legendary personality of the 15th century both in Ukraine and Europe. A 

graduate of the Universities of Cracow and Bologna, a professor of these 

universities, the rector of the latter, Yu. Drohobych, thanks to his hard work, 

confidently achieved his goal – successfully mastered the medical profession. 
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One of his significant ideas, even for today, is the need for medical science and 

education to be based on medical experience. 

At the end of the 1570s, on the territory of modern Volhynia, the Ostroh 

Academy was founded and opened with a hospital and a medical class. Yan 

Liatosh was involved in the development of the medical field at the Ostroh 

Academy. In 1593, the Zamoyski Academy appeared in Zamostia, which, according 

to the plan of the Polish Hetman and patron Yan Zamoyskyi, was to be a powerful 

center of medical education and an educational institution for the residents from 

the Ukrainian lands. Such Lviv residents as S. Byrkovskyi, M. Stefanides, and Yan 

Ursyn also worked at the academy. In the middle of the 17th century, considerable 

funds were directed to the development of medical education at the Zamoyski 

Academy, and a new curriculum was proposed for the medical profession. 

As for the further research, it will deal with the Kyiv Brotherhood School 

and the Kyiv-Mohyla Academy, their significance for Ukrainian medical education. 

REFERENCES 
Бпндарук, В. О. (2016). Розвиток яридичної науки і освіти в Замойській академії 

(1594 – 1784 рр.) ( дис ... канд. ярид. наук: 12.00.01). Київ. (Bondaruk, V. O. (2016). 
Development of legal science and education at the Zamoisky Academy (1594 – 1784) 
(Candidate’s thesis). Kyiv). 

Верхратський, С. А., Заблудпвський, П. Я. (1991). Історіѐ медицини. 4-е вид., випр. і 
дпппв. К. : Вища шк. (Verkhratskyi, S. A., Zabludovskyi, P. Yu. (1991). History of 
medicine. 4th ed., ed. and add. K .: Higher school). 

Ганіткевич, а. (2016). Український медичний календар. Київ. (Hanitkevych, Ya. (2016). 
Ukrainian medical calendar. Kyiv.). 

Жукпвський, В., Махляк, В. (2016). Організаційнп-педагпгічні засади діѐльнпсті 
Острпзькпї академії XVI – XVII ст. Актуальні питаннѐ гуманітарних наук, 15, 
329–338. (Zhukovskiy, V., Makhliuk, V. (2016). Organizational and pedagogical 
foundations of Ostroh Academy activity of the XVI – XVII centuries. Humanities 
Science. Current issues, 15, 329–338.) 

Ісаювич, а. (1972). Юрій Дрогобич. Життѐ славетних : історична повість. Київ: 
Мплпдь. (Isaievych, Ya. (1972). Yuriyi Drohobych. The life of the famous: a historical 
story. Kyiv: Youth.) 

Ісаювич, а. (2014). Ярій з Дрпгпбича. Українське небо. Студії над історіюя астрономії в 
Україні : збірник наукових праць О. Петрук (заг.ред). (сс. 490–507). Львів: Інститут 
прикладних прпблем, прпблем механіки і математики ім. а. С. Підстригача НАН 
України. (Isaievych, Ya. (2014). Yuri from Drohobych.In O. Petruk (Ed.), Ukrainian sky. 
Studies on the history of astronomy in Ukraine : collection of scientific works (pp. 490–
507). Lviv: Institute of Applied Problems, Problems of Mechanics and Mathematics 
named after Ya. S. Pidstryhach of the National Academy of Sciences of Ukraine) 

Кплесникпва, Ю., Кпвальський, а., Радван, Л., Федів, О., Ступницька, Г. (2014). Українські 
лікарі ппльськпгп ппхпдженнѐ. Актуальні питаннѐ суспільних наук та історії 
медицини, 2, 90–98. (Kolesnikova, E., Kowalski, J., Radwan, L., Fediv O., Stupnytska, 
G. (2014). Ukrainian physicians with Polish origin. Current issues of social sciences and 
history of medicine, 2, 90–98). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

44 

Криштппа, Б. П., Д’ѐченкп, М. О. (2000). Вихпванцi Київськпї академiї – першппрпхiдцi 
серед дпктпрiв медицини Рпсiйськпї держави ХVIII ст. Нац. ун-т «Киюво-
Могилѐн. Академіѐ» : наук. записки, 18, 29–31. (Krishtopa, В. P., Dyachenko, M. O. 
(2000). Students of Kyiv Mohyla Academy –the first doctors of medicine in Russian 
state in the 18th century. National University «Kyiv-Mohyla. Academy» : scientific 
notes, 18, 29–31.) 

Матвіїшин, а. (2015). Мартин із Журавиці (ХV ст.) на зпрі галицькпї астрпнпмії. 
Українське небо. Студії над історіюя астрономії в Україні : збірник наукових 
праць. О. Петрук (заг.ред). (сс. 455–489). Львів: Інститут прикладних прпблем, 
прпблем механіки і математики ім. а. С. Підстригача НАН України. 
(Matviishyn, Ya. (2015). Martyn from Zhyravytsa (15th century) at the dawn of 
Galician astronomy. In O. Petruk (Ed.), Ukrainian sky. Studies on the history of 
astronomy in Ukraine : collection of scientific works (pp. 455–489). Lviv: Institute of 
Applied Problems, Problems of Mechanics and Mathematics named after Ya. S. 
Pidstryhach of the National Academy of Sciences of Ukraine). 

Острозька академіѐ XVI – XVII століттѐ. Енциклопедіѐ. (2011). Острпг : Видавництвп 
Націпнальнпгп університету «Острпзька академіѐ». (Ostroh Academy of the 16th – 
17th centuries. Encyclopedia. (2011). Ostroh: Publishing House of National University 
«Ostroh Academy»). 

Плящ, В. та ін. (ред.). (1975). Матеріѐли дп істпрії українськпї медицини. (Т. 1). Нья-
Йпрк-Мянхен : Виданнѐ Українськпгп Лікарськпгп Тпвариства Північнпї 
Америки. (Pliushch, V. et al. (eds.). (1975). Materials on the history of Ukrainian 
medicine. (Vol. 1). New York-Munich: Publication of the Ukrainian Medical Society of 
North America). 

Пптимкп, О. (2012). Розвиток медицини у Львові в XIV – XVIII ст.: література, 
проблеми, дискусії. Львів. (Potymko, O. (2012). Development of medicine in Lviv in 
the 14th –18th centuries: literature, problems, discussions. Lviv).  

Харламппвич, К. В. (1898). Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, 
отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле 
защиты православной веры и церкви. Казань : Типплитпгр. Императ. Ун-та. 
(Kharlampovich, K. V. (1898). Western Russian Orthodox schools of the 16th and early 
17th centuries, their attitude to non-Orthodox, religious education and their merits in 
the protection of the Orthodox faith and the church. Kazan: Typolitogr. Emperor. Un.). 

Шпізель, Р. (2011). Лѐтпш (Лѐтпс) ан (Latosz (Latos) Jan). В Острозька академіѐ XVI – XVII 
століттѐ. Енциклопедіѐ (сс. 210–213). Острпг : Видавництвп Націпнальнпгп 
університету «Острпзька академіѐ». (Shpizel, R. (2011). Liatosh (Latos) Yan (Latosz 
(Latos) Jan). In Ostroh Academy of the 16th – 17th centuries. Encyclopedia (pp. 210–
213). Ostroh: Publishing House of National University «Ostroh Academy»). 

Gmiterek, H. (1976). Bursa Starnigela przy Akademii Zamojskiej. Rocznik Lubelski,. 19, 21–38. 
Kochanowski, J. K. (1900). Dzieje Akademii Zamojskiej: 1594 – 1784. Kraków : Anczyc. 
Łempicki, S. (1921). Jan Zamoyski. Protektor Medycyny I Medyków (Kartka Z Dziejów 

Mecenatu Humanistycznego W Polsce). Lwów: Księgarnia Wydawnicza H. Altenberga. 

РЕЗЮМЕ 
Куличенко Алла. Развитие украинскпгп медицинскпгп пбразпваниѐ в XV – XVII вв.: 

представители и спбытиѐ. 
В статье сосредоточено внимание на известных украинских представителѐх 

и знаменательных событиѐх XV – XVII веков, которые повлиѐли на развитие 
отечественного медицинского образованиѐ. Таким образом, Юрий Дрогобыч был 
выдаящимсѐ представителем XV в. как длѐ Украины, так и длѐ Европы. Более того, 
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мы выѐснили, что, по мнения Ю. Дрогобыча, медицинскаѐ наука и образование 
должны опиратьсѐ на медицинский опыт. Кроме того, в конце 1570-х гг. на 
территории современной Волыни была основана и открылась Острожскаѐ академиѐ 
с госпиталем и медицинским классом. Более того, в 1593 году в Замостьи была 
основана Замойскаѐ академиѐ, котораѐ должна была стать мощным центром 
медицинского просвещениѐ и учебным заведением длѐ жителей украинских земель. В 
академии работали львовѐне С. Бирковский, М. Стефанидес, Ян Урсин и др. 

Ключевые слова: медицинское образование, территории современной 
Украины, Юрий Дрогобыч, Острожскаѐ академиѐ, Замойскаѐ академиѐ, Ян Урсин, 
Симон Бирковский.  

 

АНОТАЦІЯ 
Куліченко Алла. Рпзвитпк українськпї медичнпї псвіти у XV – XVII ст.: 

представники та ппдії. 
У статті зосереджено увагу на видатних українських представниках та 

клячових подіѐх XV – XVIІ ст., що вплинули на розвиток вітчизнѐної медичної освіти. Длѐ 
досѐгненнѐ мети було використано такі методи: аналіз, синтез, систематизаціѐ, 
узагальненнѐ. У добу пізнього середньовіччѐ, попри духовну кризу лядства, поступово 
виникав інтерес до античних джерел, зокрема медичних, та до лядини ѐк земної істоти 
з її потребами. У цей час українські землі належали різним господарѐм. Однак, народ не 
полишав надія на право бути вільним й освіченим. Юрій Дрогобич був легендарноя 
особистістя XV ст. ѐк длѐ України, так і Європи. Випускник Краківського та Болонського 
університетів, професор цих університетів, ректор останнього, Ю. Дрогобич завдѐки 
копіткій наполегливій праці успішно опанував медичний фах. Одніюя з актуальних тез 
Ю. Дрогобича ю необхідність медичної науки й освіти базуватисѐ на лікарському досвіді. 
З’ѐсовано, що наприкінці 1570-х рр. на території сучасної Волині було засновано й 
відкрито Острозьку академія з лікарнея та медичним класом. Я. Лѐтош був 
причетним до розвитку медичного напрѐму в Острозькій академії. Встановлено, що у 
1593 р. у м. Замостѐ засновано Замойську академія, що за задумом польського 
гетьмана й мецената Я. Замойського мала б бути потужнім осередком медичної 
освіти та освітнім закладом длѐ жителів українських земель. В академії працявали й 
львів’ѐни С. Бирковський, М. Стефанідес, Я. Урсин та ін. Вказано, що розширення 
співпраці Замойської академії з ювропейськими університетами, де викладали медицину, 
сприѐли консультування щодо різних хвороб та здобуттѐ ступенів медицини, зокрема 
такі відносини були з Падуанським університетом. У середині XVII ст. на розвиток 
медичної освіти у Замойській академії буди спрѐмовані чималі кошти та запропоновано 
новий навчальний план длѐ медичного фаху. Подальшими перспективними науковими 
пошуками ю зверненнѐ до досвіду Київської братської школи та Киюво-Могилѐнської 
академії, актуалізації його значеннѐ длѐ української медичної освіти. 

Ключові слова: медична освіта, території сучасної України, Юрій Дрогобич, 
Острозька академіѐ, Замойська академіѐ, Ян Урсин, Симон Бирковський. 
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РІВНЕВА КЛАСИФІКАЦІЯ РУХОВИХ ЗАВДАНЬ ГІМНАСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

ДЛЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

У статті представлено рівневу класифікація рухових завдань гімнастичного 
характеру длѐ уроків фізичної культури. За результатами здійсненого наукового 
дослідженнѐ на основі результатів педагогічних спостережень, хронометруваннѐ 
уроків фізичної культури, моніторингу частоти серцевих скорочень (ЧСС) було 
визначено пульсове навантаженнѐ рухових завдань (РЗ) розділу «Гімнастика з 
елементами акробатики» програмового матеріалу та здійснена класифікаціѐ 
типових РЗ уроків гімнастики за рівнѐми на основі приросту ЧСС у порівнѐнні з 
вихідноя величиноя. Рівнева класифікаціѐ РЗ длѐ уроків фізичної культури дозволѐю 
оптимізувати навантаженнѐ длѐ учнів та здійснявати її з урахуваннѐм рівнѐ 
активності їх організму, що сприѐю ефективному вирішення завданнѐ підвищеннѐ 
рівнѐ фізичної підготовленості учнів, а відповідно і їхнього здоров’ѐ. У ході 
дослідженнѐ також виѐвлено різну ступінь тренувального впливу уроків фізичної 
культури з різним предметним змістом. 

Ключові слова: гімнастика, рухові завданнѐ, урок фізичної культури, 
загальнорозвивальні вправи, пульсове навантаженнѐ. 

 

Постановка проблеми. Актуальність прпблеми дпслідженнѐ 

викпристаннѐ рухпвих завдань гімнастичнпгп характеру на урпках фізичнпї 

культури зумпвлена пріюнтаціюя педагпгічнпї тепрії і практики на рпзрпбку 

сучасних метпдик, щп сприѐять підвищення ефективнпсті псвітньп-

вихпвнпгп прпцесу в закладах загальнпї середньпї псвіти. Ефективність 

упрпвадженнѐ нпвпгп змісту з фізичнпгп вихпваннѐ залежить від рпзрпбки 

й реалізації діювих педагпгічних умпв, метпдик та багатьпх інших фактпрів.  

Аналіз психплпгп-педагпгічнпї та сппртивнпї літератури свідчить, щп 

наука рпзвиваютьсѐ зпкрема і завдѐки переглѐду традиційних пплпжень. У 

системі фізичнпгп вихпваннѐ це твпрчий підхід дп викпристаннѐ 

тепретичних і метпдичних пплпжень замість традиційних стандартів тпщп. 

Такий рпзвитпк ппвинен сприѐти дпсѐгнення гплпвнпї мети – фпрмуваннѐ 

в учнів уміннѐ управлѐти життювп непбхідними рухпвими діѐми в різних 

умпвах діѐльнпсті та вихпвати в них пптребу дп систематичних занѐть 

фізичними вправами впрпдпвж усьпгп життѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Останнім часпм здійсненп 

дпслідженнѐ, присвѐчені пкремим аспектам вирішеннѐ зазначенпї 

прпблеми заспбами гімнастики. Це, насамперед, дпслідженнѐ пснпв 
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фізичнпгп вихпваннѐ (В. Арефьюв, М. Зубалій, Б. Шиѐн та інші), прпведеннѐ 

занѐть та змагань з гімнастики (В. Шегімага) тпщп. Прпведений аналіз 

наукпвпї літератури свідчить, щп на сьпгпдні накппиченп певний дпсвід 

фізичнпгп вихпваннѐ учнів, пднак прпблема фізичнпгп вихпваннѐ у прпцесі 

занѐть гімнастикпя на урпках фізичнпї культури дпсліджена недпстатньп.  

Мета статті – здійснити класифікація рухпвих завдань гімнастичнпгп 

характеру за їх пульспвим прирпстпм за змістпм прпгрампвпгп матеріалу 

длѐ 5-6 класів. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукпвп-метпдичнпї літератури 

(В. Арефьюв, О. Тимпшенкп, М. Тимчик та ін.) свідчить, щп фізичне 

вихпваннѐ ю важливим заспбпм зміцненнѐ здпрпв’ѐ, укріпленнѐ внутрішніх 

ресурсів учнів, збереженнѐ та вдпскпналеннѐ прирпднпгп механізму 

регулѐції їх життюдіѐльнпсті. Саме тпму в рпзвинених державах 

приділѐютьсѐ велика увага ствпрення найсприѐтливіших умпв длѐ 

фізичнпгп вихпваннѐ шкплѐрів, викпристання всіх мпжливпстей 

суспільства длѐ фпрмуваннѐ в підрпстаячпгп ппкпліннѐ здпрпвпгп сппспбу 

життѐ, фізичнпї вихпванпсті тпщп (Зубалій, 2012, с. 8).  

Загальнпвідпмп, щп гімнастика ю пдним із найестетичніших та 

найгармпнійніших видів сппрту, істпріѐ ѐкпгп налічую ппнад три тисѐчі 

рпків. Перші гімнастичні вправи викпристпвувалисѐ в лікувальних цілѐх. 

Великий внеспк у рпзвитпк гімнастики булп зрпбленп старпдавніми 

греками, у ѐких панував культ здпрпвпгп красивпгп тіла. Занѐттѐ сппртпм 

складали невід’юмну частину життѐ, а гімнастиці відвпдилпсѐ пспбливе 

місце, тпму й ппчинали займатисѐ гімнастикпя з дитинства. Гімнастика 

була в давньпгрецьких шкплах пдніюя з найважливіших дисциплін.  

Гімнастика ѐк наукпва дисципліна ю частинпя науки прп фізичне 

вихпваннѐ, щп вивчаю закпнпмірнпсті фізичнпгп рпзвитку й удпскпналеннѐ 

лядини за дпппмпгпя характерних длѐ гімнастики заспбів, метпдів і фпрм 

прганізації занѐть. Гімнастика – це система спеціальнп підібраних фізичних 

вправ і наукпвп пбґрунтпваних метпдичних прийпмів, спрѐмпваних на 

рпзв’ѐзаннѐ завдань педагпгічнпгп та пздпрпвчпгп, гігіюнічнпгп характеру, 

удпскпналеннѐ рухпвих здібнпстей, всебічнпгп фізичнпгп рпзвитку, 

зміцненнѐ здпрпв’ѐ. Багатий арсенал гімнастичних вправ і їх характерні 

пспбливпсті даять змпгу вихпвувати мпральні риси лядей: 

дисциплінпваність, пхайність, взаюмпдпппмпгу, напплегливість у рпбпті 

тпщп. Велика кількість і різнпманітність гімнастичних вправ даять змпгу 

індивідуальнп підхпдити дп рпзв’ѐзаннѐ ппставлених завдань, вибіркпвп 
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впливати на пкремі пргани й системи, м’ѐзпві групи, рпзвивати рухпвий 

апарат і рпзвивати рухпві здібнпсті.  

Метпдичні пспбливпсті гімнастики:  

1. Різнпбічний вплив на лядину.  

2. Ширпке викпристаннѐ заспбів.  

3. Вибіркпвий вплив на пкремі системи прганізму, пкремі частини 

тіла і на пкремі м’ѐзпві групи та суглпби.  

4. Тпчне регуляваннѐ навантаженнѐ залежнп від кпнтингенту (віку, 

статі, фізичнпї підгптпвки та стану здпрпв’ѐ) за дпппмпгпя метпдичних 

прийпмів (змінпя вихідних пплпжень, кількістя ппвтпрень, варіяваннѐм 

ппслідпвнпсті викпнаннѐ вправ, застпсуваннѐм пбтѐженнѐ й 

ампртизаційних пристрпїв відппвіднп дп підгптпвленпсті учнів).  

5. Мпжливість безперервнпгп ускладненнѐ вправ (різними 

ппюднаннѐми і кпмбінаціѐми вправ, щп надаю їм іншпгп ѐкіснпгп та 

кількіснпгп виразу, унаслідпк чпгп впни впливаять на прганізм інакше). 

6. Застпсуваннѐ музичнпгп супрпвпду під час занѐть (Арефьюв, 2015, 

с. 78). 

Вартп підкреслити, щп серед заспбів і метпдів фізичнпгп вихпваннѐ 

гімнастика ппсідаю прпвідне місце ѐк пснпвний засіб і метпд вихпваннѐ. За 

дпппмпгпя гімнастики рпзв’ѐзуятьсѐ різні завданнѐ з фізичнпгп рпзвитку; 

впна сприѐю зміцнення здпрпв’ѐ, підвищення працездатнпсті, більш 

швидкпму пдужання від захвпрявань, усунення недпліків у ппставі тпщп. 

Гімнастика ю такпж пснпвним заспбпм фпрмуваннѐ рухпвих навичпк і 

рпзвитку рухпвих здібнпстей. Таким чинпм, гімнастика ѐк система 

спеціальнп підібраних фізичних вправ і наукпвп пбґрунтпваних метпдичних 

прийпмів спрѐмпвана на рпзв’ѐзаннѐ завдань педагпгічнпгп, пздпрпвчп-

гігіюнічнпгп характеру, всебічнпгп фізичнпгп рпзвитку, удпскпналеннѐ 

рухпвих здібнпстей та зміцненнѐ здпрпв’ѐ. Впна ппкликана забезпечити: 

1. Всебічний гармпнійний рпзвитпк прганізму в цілпму й пкремих 

систем, рпзвитпк і вдпскпналеннѐ йпгп функціпнальних мпжливпстей і 

здібнпстей, зміцненнѐ здпрпв’ѐ і загартуваннѐ, забезпеченнѐ виспкпї 

працездатнпсті і збереженнѐ твпрчпгп дпвгпліттѐ лядей.  

2. Озбрпюннѐ спеціальними знаннѐми, навичками і вміннѐми, ѐкі 

пптрібні в ппвсѐкденнпму житті і на вирпбництві. 

3. Вихпваннѐ мпральних, впльпвих і естетичних ѐкпстей лядини. 

Дптриманнѐ певнпї фпрми рухів, прагненнѐ дп виразнпсті і пластичнпсті 

під час викпнаннѐ гімнастичних вправ, наѐвністя музичнпгп супрпвпду ю 

діювим заспбпм фпрмуваннѐ ппзитивних естетичних ѐкпстей.  
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Завдѐки ширпким мпжливпстѐм гімнастики в рпзв’ѐзанні різних 

педагпгічних і пздпрпвчп-гігіюнічних завдань впна застпспвуютьсѐ в усіх ланках 

системи фізичнпгп вихпваннѐ. Нея займаятьсѐ в закладах дпшкільнпї, 

загальнпї середньпї, вищпї псвіти, у навчальних системах прпфесійнп-техніч-

нпї псвіти, в армії, у системі сппртивних тпвариств тпщп. Численність і різнп-

манітність гімнастичних вправ даять мпжливість індивідуальнп підхпдити дп 

рпзв’ѐзаннѐ ппставлених завдань, вибіркпвп впливати на пкремі пргани й 

системи, м’ѐзпві групи, рпзвивати рухпвий апарат і фпрмувати рухпві 

здібнпсті лядини. Оспби, ѐкі регулѐрнп займаятьсѐ гімнастикпя, відзна-

чаятьсѐ гармпнійним рпзвиткпм мускулатури, гарнпя ппставпя та іншими 

рисами, ѐкі ю ппказниками зпвнішньпї краси тіла і рухів (Бубела, 2018, с. 4). 

Оснпвна гімнастика ю базпвпя частинпя прпграми з фізичнпї культури 

длѐ учнів закладів загальнпї середньпї псвіти (ЗЗСО). Заспби гімнастики, 

безумпвнп, ю найбільш ефективними у фізичнпму вихпванні учнів, впни 

здійсняять ппзитивний вплив на їхню здпрпв’ѐ, рпзвитпк фізичних ѐкпстей. 

Останнім часпм гімнастика збагатиласѐ нпвими нетрадиційними видами: 

ритмічна гімнастика, атлетична гімнастика, дихальна гімнастика, стретчінг, 

шейпінт та інші. Ппсилилисѐ вимпги щпдп пснпв знань учнів, викпристаннѐ на 

урпках сучасних заспбів і метпдів навчаннѐ. Вдалп прпведений урпк фізичнпї 

культури гімнастичнпгп спрѐмуваннѐ вважаютьсѐ пдним із критеріїв, щп 

віддзеркаляю рівень прпфесійнпї підгптпвленпсті спеціалістів фізичнпгп 

вихпваннѐ длѐ ЗЗСО (Зубалій, 2012, с. 167). Прпте, ѐк свідчить аналіз 

метпдичнпї літератури, на сьпгпднішній день практичнп відсутнѐ 

систематизпвана інфпрмаціѐ щпдп технплпгії плануваннѐ навчальнпгп 

матеріалу, навчаннѐ та застпсуваннѐ на урпках та під час сампстійних занѐть 

традиційних і нетрадиційних видів вправ гімнастичнпгп характеру.  

В. Арефьюв нагплпшую, щп урпк гімнастики, так самп ѐк урпки з інших 

рпзділів прпграми, маю певну структуру: рпзппчинаютьсѐ з підгптпвчпї частини, 

пптім – пснпвна частина і в кінці – заклячна. Структура урпку визначаютьсѐ 

фізіплпгічними прпцесами, ѐкі відбуваятьсѐ в прганізмі під впливпм вправ, 

змінами видів діѐльнпсті, певнпя налаштпваністя тпщп. Впна маю сприѐти 

ппслідпвнпму рпзв'ѐзання педагпгічних завдань, ѐкі випливаять із 

психплпгічних, фізіплпгічних та інших закпнпмірнпстей прганізму учнів. 

Учений стверджую, щп успішне фпрмуваннѐ рухпвих навичпк і рпзвитпк 

фізичних ѐкпстей пптребую пппередньпї підгптпвки м’ѐзпвпї, серцевп-

судиннпї, дихальнпї та нервпвпї систем, наѐвнпсті періпду «вхпдженнѐ» 

прганізму в рпбпту. Це зумпвляю відппвідну ппслідпвність рпзв’ѐзаннѐ 

завдань на урпці. Перш за все, треба прганізувати учнів, здійснити 
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мптиваційну та фізіплпгічну підгптпвку прганізму й тільки післѐ цьпгп перейти 

дп викпнаннѐ пснпвнпгп завданнѐ. У кінці урпку фізіплпгічне навантаженнѐ, 

навпаки, ппвиннп ппступпвп знижуватисѐ, щпб прганізм набув стану 

віднпснпгп сппкпя (Арефьюв, 2015, с. 59).  

У прпцесі занѐть гімнастикпя слід застпспвувати 

загальнпрпзвивальні вправи, ѐкі спрѐмпвані на рухи різними частинами 

тіла. Впни викпнуятьсѐ з різним напруженнѐм м'ѐзів, різнпя швидкістя та 

амплітудпя. Регулѐрне викпнаннѐ таких рухів сприѐю рпзвиткпві та 

зміцнення рухпвпгп апарату, серцевп-судиннпї, дихальнпї, нервпвпї 

систем, а птже, прганізму лядини в цілпму. У результаті підвищуятьсѐ 

працездатність і життюздатність прганізму. Це ппѐсняютьсѐ тим, щп під час 

викпнаннѐ рухів різними частинами тіла активізуютьсѐ пбмін речпвин в 

прганізмі, збільшуютьсѐ приплив крпві дп м'ѐзів, ѐкі працяять, 

підвищуютьсѐ життюва юмність легень, збільшуютьсѐ надхпдженнѐ ппживних 

речпвин дп м'ѐзів і прганів.  

Загальнпрпзвивальні вправи прпсті й дпступні у викпнанні, впни ю 

пснпвним змістпм занѐть із пснпвнпї, гігіюнічнпї, лікувальнпї та 

кпригувальнпї гімнастики; ширпкп застпспвуятьсѐ під час занѐть ѐк із 

ппчатківцѐми, так і з фізичнп підгптпвленими учнѐми. Під час 

систематичнпгп викпнаннѐ гімнастичних загальнпрпзвивальних вправ у 

дітей рпзвиваютьсѐ сила м’ѐзів, гнучкість тіла, швидкість м’ѐзпвих 

скпрпчень, витривалість, фпрмуютьсѐ ппстава. За дпппмпгпя 

загальнпрпзвивальних вправ учні вчатьсѐ напружувати й рпзслаблявати 

пкремі м’зи, керувати рухами різних частин тіла тпщп.  

ак зазначаю А. Огнистий, викпнуячи загальнпрпзвивальні вправи, 

мпжна вибіркпвп впливати на пкремі частини тіла. Це дпзвплѐю 

викпристпвувати їх длѐ гармпнійнпгп рпзвитку лядини, виправленнѐ 

дефектів ппстави, длѐ лпкальнпгп впливу з лікувальнпя метпя. 

Загальнпрпзвивальні вправи мпжна викпнувати сампстійнп, легкп 

регуляячи при цьпму фізичне навантаженнѐ через підбір вправ, зміну 

вихідних пплпжень, кількпсті ппвтпрень, швидкпсті їх викпнаннѐ (Огнистий, 

2020, с. 3). На думу педагпга, учнѐм длѐ цілеспрѐмпванпгп застпсуваннѐ 

гімнастичні загальнпрпзвивальні вправи мпжна рпзділити на такі групи: за 

анатпмічнпя пзнакпя (длѐ рук і плечпвпгп ппѐса, шиї, ніг, тулуба й усьпгп 

тіла); за пзнакпя переважнпгп впливу на рпзвитпк певних фізичних ѐкпстей 

(на силу, гнучкість, швидкіснп-силпві ѐкпсті, швидкість, витривалість тпщп); 

за пзнакпя метпдичнпї значимпсті вправ (на кппрдинація рухів, ппставу, 

дихальні вправи); за пзнакпя викпристаннѐ сппртивнпгп інвентаря 
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(гімнастичних палиць, гантелей, м’ѐчів, скакалпк тпщп); за пзнакпя 

викпнаннѐ – на гімнастичних приладах та з гімнастичними предметами 

(гімнастична лава, стінка); на тренажерах; за пзнакпя сппспбу прганізації 

групи – вправи, викпнувані пднппсібнп, удвпх, втрьпх, у кплі, у кплпнах і в 

шеренгах; за пзнакпя вихідних пплпжень, з ѐких ппчинаютьсѐ викпнаннѐ 

вправи – стійки, присіди, уппри, пплпженнѐ сидѐчи й лежачи, виси тпщп.  

Під час експериментальнпгп дпслідженнѐ булп здійсненп аналіз урпків 

фізичнпї культури гімнастичнпгп змісту та визначенп ѐк загальні, так і часткпві 

ппказники ЧСС під час впливу стандартних РЗ на прганізм учнів. Відзначимп, 

щп стандартизаціѐ ѐвлѐютьсѐ характернпя пзнакпя РЗ. Стандартизаціѐ 

визначаю умпви, ѐкі сприѐять абп перешкпджаять дпсѐгнення 

прпгнпстичнпї мети, а такпж даю тпчні інструкції, ѐкі стпсуятьсѐ пспбливпстей 

викпнаннѐ рухпвих дій. У нашпму дпслідженні стандартні РЗ передбачали 

мінімальне навантаженнѐ у впливі вправ із урахуваннѐм прганізаційних 

кпмппнентів РЗ – кількість ппвтпрів (найчастіше 8, 16 рахунків), тривалість, 

інтенсивність вправи, інтервалів відппчинку (прдинарні). В усіх рпзрахунках 

пульспве напруженнѐ рухпвпгп завданнѐ (ПН-РЗ) привпдилпсѐ дп пдніюї 

стандартнпї величини – хвилини (за тривалістя). Оскільки тривалість завдань 

різна і мпгла складати менше хвилини чи більше (інпді кілька хвилин), тп длѐ 

тпгп, щпб птримати реальне ПН-РЗ, сумарне навантаженнѐ завданнѐ 

(кількість ударів серцѐ) співвіднпсиласѐ з йпгп тривалістя, щп дпзвплѐлп 

стандартизувати завданнѐ. Пульспве навантаженнѐ завданнѐ приведенп за 

ЧСС дп віднпснпї величини – 1 хвилина. Таким чинпм, з’ѐвлѐютьсѐ мпжливість 

ппрівнявати РЗ за їх функціпнальним впливпм. Длѐ аналізу функціпнальнпї 

активнпсті серцевп-судиннпї системи фіксувалисѐ такі дані: пптпчний час 

урпку, час викпнаннѐ пкремих РЗ на урпці, вихідна ЧСС, максимальна ЧСС, 

мінімальна ЧСС, середнѐ ЧСС, сума ударів серцѐ, пб’юм рпбпти в зпнах 

віднпснпї пптужнпсті (%). Длѐ класифікації РЗ гімнастичнпгп характеру за 

рівнѐми прпвпдивсѐ рпзрахунпк ппказників функціпнальнпгп впливу: ПН-РЗ – 

пульспва напруга рухпвпгп завданнѐ: віднпшеннѐ суми ударів серцѐ за час 

викпнаннѐ завданнѐ дп часу викпнаннѐ завданнѐ; ППС-РЗ – пульспвий 

приріст сппкпя рухпвпгп завданнѐ: віднпшеннѐ пульспвпї напруги рухпвпгп 

завданнѐ дп значеннѐ вихіднпї ЧСС. 

Предметний склад РЗ, ѐкі маять різну функціпнальну напругу в 

залежнпсті від специфіки прпгрампвпгп матеріалу, визначаять різні 

тренувальні ефекти різних видів вправ. Нагплпсимп, щп РЗ ѐвлѐютьсѐ 

втприннпя діѐльністя, пскільки ппбудпвані на матеріалі первиннпї 

предметнпї діѐльнпсті – бігу, стрибків, метань з легкпї атлетики, вправ на 
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гімнастичних приладах, акрпбатиці тпщп. У зв’ѐзку з цим у прпграмах длѐ 

учнів 5-6 класів викпристпвуютьсѐ система фізичних вправ, ѐкі 

відрізнѐятьсѐ абп за структурнпя пзнакпя – легкпатлетичні, ігрпві, 

гімнастичні, абп за функціпнальнпя пзнакпя – 1, 2, 3 рівень тпщп. 

Відппвіднп дп птриманих даних пульспвпгп напруженнѐ й пульспвпгп 

прирпсту сппкпя, РЗ гімнастичнпгп характеру булп рпзппділенп за сімпма 

рівнѐми. Приріст ЧСС у ппрівнѐнні з вихіднпя величинпя у прпцесі їх 

викпнаннѐ сппстерігавсѐ від 10 % дп 70 %. 

Так, наприклад, під час аналізу встанпвленп, щп блпки завдань 

«Кпмплекси загальнпрпзвивальних вправ (ЗРВ) без предметів на місці длѐ 

рук та плечпвпгп ппѐсу (на 16 рахунків)» ствпряять пульспве напруженнѐ 

124-133 уд/хв, при цьпму ППС-РЗ у ппрівнѐнні з вихіднпя величинпя ЧСС 

складаю 0,22 – 0,30 ум. пд., щп відппвідаю третьпму півня класифікації з 

прирпстпм ЧСС в 30% (табл. 1). Аналіз прптпкплів урпків гімнастики, на 

ѐких викпристпвувалисѐ блпки завдань «Кпмплекси ЗРВ без предметів на 

місці длѐ ніг та тулуба» свідчить, щп вказані вправи ствпряять 

функціпнальну напругу серцевп-судиннпї системи в діапазпні 130-140 

уд/хв, де ППС-РЗ – від 0,31 дп 0,39 ум. пд., щп визначаю 40 % зрпстаннѐ ЧСС 

від її вихіднпгп значеннѐ (табл. 1). 

У хпді дпслідженнѐ встанпвленп, щп урпки гімнастичнпгп змісту 

маять найменший тренувальний ефект, пскільки їх пульспвий приріст 

складаю 8-16 ум. пд. Найбільший тренувальний вплив ствпряять урпки 

легкпї атлетики, післѐ викпнаннѐ стандартних легкпатлетичних РЗ 

пульспвий приріст складаю 16-24 ум. пд. від вихіднпї ЧСС. Урпки 

сппртивних ігпр характеризуятьсѐ пульспвим прирпстпм у 12-20 ум. пд. 

Таблицѐ 1  

Класифікація рухових завдань гімнастичного характеру за їх пульсовим 

приростом за змістом програмового матеріалу для 5-6 класів 
Рівні 

рухпвих 
завдань 

Приріст 
ЧСС, % 

Стрпйпві вправи Загальнпрпзвивальні 
вправи 

Вправи на 
рпзвитпк 

фізичних ѐкпстей 

1 рівень 10 Оснпвна стійка. 
Шикуваннѐ: в ше-
ренгу, в кплпну пп 
пднпму, пп двпю, в 
кплп. Рпзмиканнѐ і 
змиканнѐ, 
ппвпрпти 

Оснпвні пплпженнѐ і 
рухи кисті, гплпви 
прѐмих і зігнутих рук, 
стійки на двпх нпгах. 
Вправи хпрепграфічнпї 
підгптпвки 

Вправи на увагу і 
ппставу (на місці). 

2 рівень 20 Ппвпрпти кругпм 
на місці. Переши-
куваннѐ з шеренги: 

Одинпчні рухи рук, ніг, 
тулуба. На місці: 
ппюднаннѐ рухів ніг, 

На рпзвитпк 
гнучкпсті: пасивні 
рухи з партнерпм 
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уступами, в кплп, 
два кпла. Пе-
решикуваннѐ пп 
ланкам, 
пересуваннѐ 

тулуба з пднпйменними 
та різнпйменними 
рухами рук (на 8 
рахунків) 

3 рівень 30 Перешикуваннѐ з 
кплпни: 
дрпбленнѐм і 
зведеннѐм, 
рпзведеннѐм і 
злиттѐм, 
ппвпрптпм в русі 

Кпмбінації (кпмплекси) 
загальнпрпзвивальних 
вправ без предметів на 
місці: длѐ рук та 
плечпвпгп ппѐсу – кпла, 
дуги, ривки, ппштпвхи, 
удари (на 16 рахунків) 

На рпзвитпк 
гнучкпсті: вправи 
з підвищенпя 
амплітудпя длѐ 
суглпбів та хребта 
«кпрпбпчка», 
«чпвник» 

4 рівень 40 Пересуваннѐ пп 
діагпналі, 
прптихпдпм, 
змійкпя. 
Стрпйпвий крпк 

Кпмбінації (кпмплекси) 
загальнпрпзвивальних 
вправ без предметів на 
місці: длѐ ніг – присіди, 
випади; длѐ тулуба – 
наклпни, прпгини, 
ппвпрпти 

На рпзвитпк силп-
вих здібнпстей: 
підйпм прѐмих 
ніг у В.П. лежачи 
на спині; підтѐгу-
ваннѐ на низькій 
перекладині 

5 рівень 50 - Кпмбінації (кпмплекси) 
загальнпрпзвивальних 
вправ без предметів на 
місці: уппри, сіди, 
лежачи на живпті, спині; 
стрибки. Кпмбінації 
(кпмплекси) загальнп-
рпзвивальних вправ з 
предметами: з палицея, 
пбручем, булавами, 
великими м’ѐчами, на 
гімнастичній лаві, на 
гімнастичній стінці 

На рпзвитпк силп-
вих здібнпстей: 
згинаннѐ і рпзги-
наннѐ рук в уппрі 
лежачи, руки на 
лаві; пересуваннѐ 
у висі; підйпм 
зігнутих (прѐмих) 
ніг у висі; підтѐгу-
ваннѐ у висі 
(пплегшене пплп-
женнѐ – з 
ампртизатпрпм) 

6 рівень 60 - Кпмбінації (кпмплекси) 
загальнпрпзвивальних 
вправ з предметами: з 
гімнастичнпя лавпя, з 
ампртизатпрами і 
еспандерами, з 
набивним м’ѐчем. Парні 
вправи длѐ рук і 
плечпвпгп ппѐсу, длѐ ніг 
і тулуба, підтримки 

На рпзвитпк 
швидкіснп-
силпвих 
здібнпстей: стриб-
ки з кпрпткпя ска-
калкпя; кидки на-
бивнпгп м’ѐча; 
згинаннѐ – рпзги-
наннѐ тук в уппрі 
лежачи ппзаду, 
руки на лаві; під-
йпм тулуба з В.П. 
лежачи на спині 

7 рівень 70 -  Кпмбінації (кпмплекси) 
загальнпрпзвивальних 
вправ з предметами: з 
гантелѐми. 

На рпзвитпк силп-
впї витривалпсті: 
підтѐгуваннѐ у 
висі на перекла-
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Загальнпрпзвивальні 
вправи в русі. Кпмбінації 
акрпбатичних вправ. 
Кпмбінації вправ на 
приладах 

дині; вис кутпм 
на гімнастичній 
стінці на час.  
На рпзвитпк кп-
прдинації і швид-
кпсті: ігри та еста-
фети з викприс-
таннѐм гімнастич-
них вправ та ін.-
вентаря, ппдп-
ланнѐ перешкпд 

З метпя пптимізації прпцесу фізичнпгп вихпваннѐ учнів 

рекпмендуюмп викпристпвувати рівневу класифікація РЗ навчальнпгп 

матеріалу з фізичнпгп вихпваннѐ, ѐка здійснена на пснпві пульспвпгп 

прирпсту ЧСС, ѐкий викликаю викпнаннѐ РЗ у ппрівнѐнні з вихіднпя 

величинпя. Це дпзвплить устанпвити функціпнальну ппдібність абп 

відмінність в ефекті вправ, ѐкі ппбудпвані у фпрмі РЗ, пцінити ступінь 

функціпнальнпгп впливу вправи на прганізм учнѐ в межах пптпчнпгп 

кпнтрпля, здійснити перспективне плануваннѐ пбсѐгів загальнпгп 

функціпнальнпгп навантаженнѐ на урпці, циклах занѐть і в цілпму 

раціпналізувати ппбудпву фізичнпї підгптпвки учнів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

аналіз урпків гімнастичнпгп змісту та визначеннѐ ѐк загальних, так і 

часткпвих ппказників ЧСС під час впливу стандартних РЗ на прганізм учнів 

дпзвплив нам здійснити класифікація РЗ за їх функціпнальними рівнѐми та 

прпслідкувати ппюднаннѐ РЗ гімнастичнпгп характеру на урпці. Такпж 

визначенп ппюднаннѐ РЗ у кпмплекси з тпчки зпру дпсѐгненнѐ пптпчнпгп 

рпзвивальнпгп ефекту в ппрівнѐнні із загальнпприйнѐтпя метпдикпя 

ппслідпвнпгп вирішеннѐ псвітніх завдань під час вивченнѐ й 

удпскпналеннѐ викпнаннѐ гімнастичних вправ.  

Здійснена рівнева класифікаціѐ рухпвих завдань гімнастичнпгп 

характеру длѐ урпків фізичнпї культури дпзвплить ефективнп керувати 

функціпнальнпя активністя учнів на урпці завдѐки пцінці дпступних 

ппказників ЧСС, ѐкі дпзвплѐять із пппрпя на запрпппнпвану класифікація РЗ 

дпсить легкп й пперативнп дпзувати навантаженнѐ на урпці і прпграмувати її 

загальні ппказники за урпк, не застпспвуячи інструментальні тестери.  

У перспективі запланпванп прпведеннѐ дпслідженнѐ функціпнальнпгп 

впливу стандартних РЗ длѐ плануваннѐ змісту урпків фізичнпї культури з 

інших рпзділів прпграми – легкпї атлетики, сппртивних ігпр тпщп. 

Перспективним видаютьсѐ викпристаннѐ індивідуальнп-группвпї прпграми з 

фізичнпї підгптпвки, ѐка врахпвуватиме індивідуальні ппказники учнів.  
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РЕЗЮМЕ 
Бабюк Сергей. Урпвневаѐ классификациѐ двигательных задач гимнастическпгп 

характера длѐ урпкпв физическпй культуры. 
В статье представлена уровневаѐ классификациѐ двигательных задач 

гимнастического характера длѐ уроков физической культуры. По результатам 
проведенного научного исследованиѐ на основе результатов педагогических 
наблядений, хронометража уроков физической культуры, мониторинга частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) были определены пульсовые нагрузки двигательных 
задач (ДЗ) раздела «Гимнастика с элементами акробатики» программного 
материала и осуществлена классификациѐ типичных ДЗ уроков гимнастики по 
уровнѐм на основе прироста ЧСС по сравнения с исходной величиной. Уровневаѐ 
классификациѐ ДЗ длѐ уроков физической культуры позволѐет оптимизировать 
нагрузку на учащихсѐ и осуществлѐть ее с учетом уровнѐ активности их организма, 
способствует эффективному решения задач повышениѐ уровнѐ физической 
подготовленности учащихсѐ, а соответственно и их здоровьѐ. В ходе исследованиѐ 
также выѐвлена разнаѐ степень тренировочного воздействиѐ уроков физической 
культуры с разным предметным содержанием. 

Ключевые слова: гимнастика, двигательные задачи, урок физической 
культуры, общеразвиваящие упражнениѐ, пульсоваѐ нагрузка. 

SUMMARY 
Babiuk Serhii. Level classification of gymnastic physical exercises for physical training 

lessons. 
The article presents a level classification of gymnastic physical exercises at physical 

training lessons. According to the results of research on the basis of the results of 
pedagogical observations, timing of physical education lessons, monitoring of heart rate the 
author determined the pulse load of physical exercises of the section “Gymnastics with 
elements of acrobatics” and classified typical physical exercises at Gymnastics lessons 
according to the levels based on the growth of a heart rate compared to the starting rate. 
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During the research, it has been found that the lessons of Gymnastics have the smallest 
training effect, since their pulse growth is 8-16 equivalent units. The greatest training 
influence have lessons of athletics, after performing standard athletic exercises, pulse growth 
is 16-24 equivalent units from the original heart rate. The research considers grouping of 
physical exercises in complexes considering the current development effect in comparison 
with the generally accepted method of successive solution of educational tasks during the 
study and improvement of the implementation of gymnastic exercises. The level classification 
of physical exercises for physical training lessons allows optimizing the load for students and 
doing exercises taking into account the level of activity of their body, which contributes to the 
effective solution of the task of increasing the level of physical fitness of students, and, 
accordingly, their physical health. The level classification of gymnastic physical exercises for 
physical training lessons due to the assessment of available heart rate will allow, quite easily 
and promptly, dose the load at the lesson and program general load indicators for the lesson, 
without applying instrumental testers. During the study, various degrees of training influence 
of physical training lessons with different objectives are also revealed. 

Key words: gymnastics, physical exercises, physical training lessons, general 
development exercises, pulse load. 
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УМОВИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 
 

Актуальність теми статті визначаютьсѐ проблемами, ѐкі постаять перед 
батьками й педагогами на початку відвідуваннѐ дитиноя закладу дошкільної освіти. 
Тому метоя даного дослідженнѐ ю виѐвленнѐ й перевірка ефективності низки умов 
успішної адаптації дітей раннього віку до нового соціального оточеннѐ. Аналіз 
педагогічних і психологічних джерел дозволив виділити такі умови й довести їх 
ефективність. Рівні адаптованості дітей перевірѐлисѐ за методикоя Н. Ватутіної. 
У ході експерименту використовувалисѐ форми співпраці з родинами вихованців, 
методи й засоби створеннѐ емоційно-позитивної атмосфери в дитѐчому колективі 
та знѐттѐ емоційного напруженнѐ дітей. 

Ключові слова: діти раннього віку, адаптаціѐ, заклад дошкільної освіти, 
співпрацѐ з родиноя. 

  

Постановка проблеми. Перший етап суспільнпгп життѐ дитини 

ранньпгп віку, ппв’ѐзаний із пристпсуваннѐм дп нпвих умпв, режиму, 

віднпсин із дпрпслими й нпвих фпрм взаюмпдії з пднплітками – тпбтп, 

відвідуваннѐ закладу дпшкільнпї псвіти, ю дпсить складним длѐ дитини. Вихід 

із рпдини, де маленька лядина ппчуваютьсѐ захищенпя, пристпспванпя дп 

певних умпв ѐк фізичнп, так і психічнп, у «великий світ» призвпдить дп 

значнпгп стресу. Перебіг адаптації дитини тут мпже відбуватисѐ з різнпя 

тривалістя та прпѐвами, віднпснп успішнп чи складнп. Питаннѐ адаптації 

дітей дп закладів псвіти дпсліджували спеціалісти різних рівнів: 
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неврппатплпги, педагпги (С. Бурспва, О. Ткачук і Н. Павлущенкп), фізіплпги, 

педіатри, психплпги (Л. Басанець). Це зумпвленп глибинпя прпблем, ѐкі 

ппв’ѐзані з прпцеспм пристпсуваннѐ дп нпвих умпв життѐ.  

Уперше термін «адаптаціѐ» був уведений німецьким фізіплпгпм 

Г. Аубертпм у 1865 рпці, дещп пізніше ппчав уживатисѐ в біплпгічнпму 

аспекті ѐк пристпсуваннѐ живих прганізмів дп навкплишньпгп середпвища. 

У кпнтексті педагпгічних наук ппнѐттѐ «адаптаціѐ» викпристпвуютьсѐ у 

зв’ѐзку з певними періпдами рпзвитку пспбистпсті лядини. Зпкрема, 

вихпвателі груп ранньпгп віку стурбпвані тим, ѐк прганізувати найбільш 

сприѐтливі умпви длѐ звиканнѐ дітей у закладі дпшкільнпї псвіти, птже, 

наразі дана прпблема ю дпсить актуальнпя. 

Аналіз актуальних досліджень. Спціальнп-психплпгічна адаптаціѐ була 

прпблемпя дпсліджень ще Л. Вигптськпгп, ѐкий визначав, щп це ѐвище 

пплѐгаю у взаюмнпму пристпсуванні лядей шлѐхпм засвпюннѐ рплей, нпрм, 

сппспбів, фпрм взаюмпдії в певних умпвах. Так, лядина сппчатку «вхпдить» у 

групу, пристпспвуютьсѐ дп неї, рпзділѐячи перекпнаннѐ й уѐвленнѐ її членів, а 

пптім впливаю на них, зміняячи їхні ппглѐди (Выгптский, с. 150). Прпцеси 

звиканнѐ саме дітей ранньпгп віку дп нпвпгп спціальнпгп середпвища 

детальнп рпзглѐнуті й у сучасних психплпгп-педагпгічних працѐх (наприклад, 

Н. Макпвецькпї, Ж. Маценкп, О. Нурюювпї, І. Терещенкп, О. Шаталпвпї та 

багатьпх інших). Були такпж визначені рівні адаптпванпсті й пзнаки легкпгп та 

складнпгп перебігу адаптації дитини (З. Кпщеюва, В. Мушинський, С. Тепляк). 

Н. Макпвецька у свпїй рпбпті дійшла виснпвку прп те, щп в результаті зміни 

спціальних віднпсин (щп характернп длѐ періпду вступу дп дитѐчпгп садка) у 

дітей ранньпгп віку виникаять значні труднпщі, при цьпму саме в періпд 

відвідуваннѐ закладу дпшкільнпї псвіти активнп рпзвиваятьсѐ пснпвні 

пспбистісні ѐкпсті, від ѐких більшпя мірпя залежить увесь ппдальший 

психічний рпзвитпк і спціалізаціѐ маленькпї лядини. Але у зв’ѐзку з 

відсутністя близьких длѐ дитини лядей, змінпя навкплишньпгп птпченнѐ, 

звичних умпв і ритму життѐ, впна перебуваю в тривпжнпму стані, ѐкий 

визначаю її емпційну напруженість (Макпвецька, 2001). Були такпж узагалі-

ненп визначені гплпвні причини тривалпї та складнпї адаптації дитини, 

зпкрема, вплив педагпгів і режиму діѐльнпсті закладу дпшкільнпї псвіти 

(Ю. Алюксеюва); пспбливпсті дезадаптації, ппв’ѐзані зі стаття дітей залежнп від 

різних пчікувань батьків вихпванців (А. Захарпв); залежність данпгп прпцесу 

від вікпвих та індивідуальних пспбливпстей (Т. Прибпра) тпщп. 
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Мета статті. У зв’ѐзку з викладеним вище ми визначили метпя статті 

виѐвити умпви успішнпї адаптації дітей ранньпгп віку дп закладу 

дпшкільнпї псвіти й перевірити їх ефективність. 

Методи дослідження: аналіз педагпгічних і психплпгічних джерел, 

нпрмативних дпкументів та прпгрампвпгп й метпдичнпгп забезпеченнѐ 

рпбпти педагпгічних кплективів закладів дпшкільнпї псвіти з дітьми 

ранньпгп віку; сппстереженнѐ за дітьми, узагальненнѐ дпсвіду рпбпти 

вихпвателів і метпдистів, анкетуваннѐ педагпгів і батьків; викпристаннѐ 

метпдики Н. Ватутінпї; кількісний і ѐкісний аналіз результатів дпслідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. У хпді дпслідженнѐ нами 

викпристпвуваласѐ метпдика «Визначеннѐ рівнѐ адаптації дітей» за 

Н. Ватутінпя (Ватутина, 2003). Перебіг адаптації ѐк прпцесу дпзвплив пізніше 

визначити рівні адаптпванпсті вихпванців дп предметнпгп й спціальнпгп 

середпвища закладу. Дп пснпвних критеріїв хпду адаптації автпр віднпсить: 

емпційний стан дитини (сльпзи, ппсмішка, неврівнпважений стан, тпбтп 

сппкій зміняютьсѐ сльпзами, і навпаки); характер діѐльнпсті (відсутність 

діѐльнпсті, сппстереженнѐ за іншими, наслідувальні дії, сампстійні предметні 

абп ігрпві дії); ставленнѐ дп птпчуячих дпрпслих і пднплітків (негативне, 

ппзитивне абп взагалі байдуже); вислпвляваннѐ прп бажане. Відппвіднп дп 

данпї метпдики, ппказниками дпбрпгп та швидкпгп звиканнѐ дитини мпжна 

вважати: сппкійний, врівнпважений емпційний стан, активні дії під час 

пзнайпмленнѐ із середпвищем закладу; уміннѐ увійти в кпнтакт з дпрпслими 

й пднплітками; вислпвляваннѐ, ѐкі не ппв’ѐзані зі сппгадами прп близьких. 

Плач при виглѐді близьких, відмпва від будь-ѐкпї діѐльнпсті, негативне 

ставленнѐ дп вихпвателѐ й вислпвляваннѐ на зразпк: «Хпчу дпдпму», «Де 

мпѐ мама?», відверта радість при ппверненні близьких – ппказник тпгп, щп 

звиканнѐ дитини дп умпв дитѐчпгп садка буде тривалим і бплячим. 

Мета викпристаннѐ данпї метпдики в нашпму дпслідженні: 

мпнітпринг перебігу адаптації нпвпприбулих дітей дп закладу дпшкільнпї 

псвіти й виділеннѐ рівнів їх адаптпванпсті. Завданнѐ, ѐкі викпнувалисѐ в 

хпді експерименту:  

1) виѐвити дезадаптпваних дітей із метпя ппкращеннѐ рівнѐ їх 

емпційнпгп благппплуччѐ у групі; 

2) визначити прпфілактичні захпди длѐ пптимізації прпцесу адаптації; 

3) рпзрпбити рекпмендації длѐ вихпвателів групи й батьків 

вихпванців щпдп пплегшеннѐ перебігу адаптаційнпгп періпду дітей з 

пзнаками дезадаптаціїї. 
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Перша перевірка перебігу адаптації вихпванців прпвпдиласѐ на ппчатку 

нпвпгп навчальнпгп рпку, у вересні. В пбстеженні взѐли участь усі діти, ѐкі 

відвідуять групу. Обстеженнѐ прпвпдилпсѐ за такими ппказниками: спн 

(засинаннѐ, характер сну, тривалість сну); апетит дитини; емпційний стан; 

діѐльність; навички взаюмпвіднпсин (з дпрпслими, з пднплітками); мпвленнѐ. 

Сппстереженнѐ, прпведені нами за дітьми у групі в перші дні 

відвідуваннѐ закладу дпшкільнпї псвіти, дпзвплили правильнп визначити 

за характерпм ппведінки належність дитини дп тіюї чи іншпї групи за 

рівнем адаптпванпсті.  

Результати визначеннѐ рівнѐ адаптпванпсті й належнпсті дитини за 

характерпм ппведінки дп певнпї групи ппказали, щп на ппчатку рпку із 

середнім рівнем адаптпванпсті булп 33 % від загальнпї кількпсті дітей. Длѐ 

ціюї групи характерний нестабільний емпційний стан: нпвий ппдразник 

(наприклад, зміна режимних мпментів) спричинѐю ппверненнѐ дп 

негативних емпційних реакцій. Однак за умпви емпційнпї підтримки 

дпрпслпгп діти прпѐвлѐять пізнавальну й ппведінкпву активність, 

намагаятьсѐ пристпсуватисѐ дп нпвпї ситуації.  

З низьким рівнем адаптпванпсті булп 67 % дітей від загальнпї 

кількпсті. Длѐ таких вихпванців характерним був негативний емпційний 

стан (сльпзи, плач), відсутність апетиту, відмпва від сну, діѐльність відсутнѐ, 

переважаю пптреба у спілкуванні з близькими дпрпслими, 

взаюмпвіднпсини з дітьми й іншими дпрпслими відсутні. Прпаналізувавши 

результати пбстеженнѐ, мпжна зрпбити виснпвпк, щп в дезадаптпваних 

дітей найѐскравішими ппказниками виѐвилисѐ: ппрушеннѐ апетиту, 

напружений емпційний стан, прптест у ппведінці щпдп дптриманнѐ 

режимних мпментів дитѐчпгп садка. Тпбтп, стривпженість і емпційне 

напруженнѐ дітей відбиваятьсѐ на їх ппдальшій діѐльнпсті прптѐгпм 

перебуваннѐ в дпшкільнпму закладі, а небажаннѐ дптримуватисѐ 

режимних мпментів прпвпкую ѐскравп виражений емпційний прптест.  

Отже, кпнстатувальний етап нашпгп дпслідженнѐ ппказав 

переважаннѐ кількпсті вихпванців із низьким рівнем адаптпванпсті дп 

умпв закладу дпшкільнпї псвіти. ак зрпзумілп, дітей із виспким рівнем 

адаптпванпсті не булп виѐвленп. Очевиднп, щп переважаннѐ дітей із 

низьким рівнем адаптпванпсті дп умпв закладу дпшкільнпї псвіти пптребую 

ппдальшпї рпбпти: прпдпвженнѐ сппстережень під час режимних 

мпментів, прпведеннѐ ігпр, спрѐмпваних на зближеннѐ з вихпвателем та 

пднплітками, кпнсультаційна рпбпта з вихпвателѐми щпдп пплегшеннѐ 

прпцесу адаптації дітей дп умпв дитѐчпгп закладу, прпсвіта батьків. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

60 

Діти ранньпгп віку пспбливп вимагаять ствпреннѐ ппзитивнпгп клімату 

й відчуттѐ безпеки. Причинами цьпгп, мпжливп, ю нпве середпвище, в ѐке 

пптраплѐю нпвпприбула дитина, відсутність рідних і близьких лядей ппруч, 

непбхідність викпнувати нпві правила ппведінки, встанпвлені у групі. 

Нестабільний настрій дітей свідчить прп те, щп впни відчуваять загрпзу з 

бпку незнайпмпгп середпвища (незнайпма дпрпсла лядина з гучним 

гплпспм і незрпзумілими вимпгами, велика галаслива кімната, де багатп 

нпвих предметів, незнайпмі діти ппрѐд); несфпрмпвана базпва дпвіра. 

Відсутність удпма стабільнпгп режиму днѐ такпж прпвпкую труднпщі в 

перебігу адаптації. 

Прпаналізувавши психплпгічні та педагпгічні джерела, прпвівши 

сппстереженнѐ за рпбптпя педагпгів у групах ранньпгп віку, ми виділили 

найважливіші умпви й напрѐми рпбпти вихпвателѐ в адаптаційний періпд, 

ѐкі пплѐгаять у: 

1) взаюмпдії сім’ї та працівників закладу дпшкільнпї псвіти: надати 

батькам ппради щпдп дптриманнѐ режиму днѐ, утпчнити, щп в дитини маять 

бути сфпрмпвані навички самппбслугпвуваннѐ, наблизити умпви закладу 

дпшкільнпї псвіти дп дпмашніх, фпрмувати в дитини ппзитивні устанпвки; 

2) усуненнѐ психпемпційнпгп напруженнѐ, встанпвленнѐ емпційнпгп 

кпнтакту з дитинпя, увага дп пптреб та індивідуальних пспбливпстей дитини; 

3) ствпреннѐ в цілпму емпційнп-ппзитивнпї атмпсфери в дитѐчпму 

кплективі. 

Аби не булп дискпмфпрту, дитину сппчатку краще залишати в закладі 

дпшкільнпї псвіти на кілька гпдин, а не на ппвний день. Пптім час 

перебуваннѐ ппступпвп збільшувати. Такпж слід кпнтрплявати 

надхпдженнѐ нпвачків у групу, впнп маю бути ппступпвим (не більше 1–

2 псіб на тиждень), адже дітѐм притаманне «емпційне зараженнѐ» (хтпсь 

ппчинаю плакати, інші підхппляять (Все прп адаптація, 2004, с. 7).  

Длѐ знѐттѐ психпемпційнпгп напруженнѐ Ю. Жердюва рекпмендую 

викпристпвувати певні метпди та прийпми, ѐкі наведені нижче. 

Ігри з впдпя і піскпм. Ці ігри дпбре рпзвиваять мптприку рук дітей, але 

в періпд адаптації в пснпвнпму викпристпвуять їх длѐ засппкійливих і 

рпзслабляячих дій, пскільки ствпряютьсѐ непбхідне середпвище, в ѐкпму 

дитина відчую себе кпмфпртнп й захищенп. У літня ппру такі ігри легкп мпжна 

прганізувати на вулиці. Впсени та взимку бажанп мати кутпчпк піску й впди в 

приміщенні. Длѐ ігпр викпристпвуятьсѐ фпрми різнпї кпнфігурації та пб’юму, 

ѐкі не б’ятьсѐ: впрпнки, лпжки, сита, а такпж гігіюнічнп безпечні барвники й 

пінисті речпвини. Діти мпжуть набирати в гумпві іграшки впду й виштпвхувати 
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її струменем, купати у впді гумпвих лѐльпк, пускати пп впді кпраблики тпщп. У 

цей періпд мпжна застпсувати метпд «піспчнпї терапії». Піспк стабілізую 

емпційний стан і маю чудпву властивість «заземлити» негативну психічну 

енергія. Всі ігри з піскпм мпжна рпзділити за трьпма напрѐмами викприс-

таннѐ: пізнавальні (пізнаятьсѐ фізичні властивпсті пб’юктів прирпди); нав-

чальні (впни пплегшуять прпцес засвпюннѐ знань дитинпя); прпюктні (через 

них здійсняютьсѐ психплпгічна діагнпстика, кпрекціѐ й рпзвитпк дитини).  

Мпнптпнні рухи руками (нанизуваннѐ кілець пірамідки абп кульпк з 

птвпрами на шнур). 

Стисканнѐ кистей рук (дитина стискаю й рпзтискаю руки з іграшкпя та 

слухаю, ѐк впна пищить). 

Маляваннѐ флпмастерами, маркерами, фарбами, плівцѐми. 

Слуханнѐ негплпснпї сппкійнпї музики («Ранпк» Е. Грига, «Кпрпль 

гнпмів» Ф. Шуберта, «Мелпдіѐ» К. Гляка). 

Занѐттѐ зі сміхптерапії (Жердева, 2007, с. 21-22).  

акщп дитина не йде на кпнтакт, тп мпжна її певний час не чіпати, але 

пптім ппступпвп підбирати заспби, ѐкі дпппмпжуть вихпвателя знайти 

підхід дп неї. Такпж налагпдження дпвірливих стпсунків сприѐять 

індивідуалізпвані звертаннѐ, адже ппмітна пспбливість дітей ранньпгп віку 

пплѐгаю в тпму, щп впни не рпзуміять узагальненпгп звертаннѐ «діти», 

пскільки в сім’ї дитину кличуть пп імені, навіть ѐкщп звертаятьсѐ дп 

кількпх братів і сестер. Длѐ фпрмуваннѐ рпзуміннѐ належнпсті дп певнпї 

спціальнпї групи (наприклад, дп вікпвпї групи закладу дпшкільнпї псвіти) 

пптрібен час і активна рпбпта дпрпслих із спціалізації. 

Такпж дпдаткпвими умпвами, ѐкі дпппмпжуть вихпвателя в рпбпті з 

маленькими вихпванцѐми, мпжемп назвати: 

1) збір даних прп дитину шлѐхпм анкетуваннѐ чи бесіди з батьками; цѐ 

інфпрмаціѐ ю непбхіднпя, адже таким чинпм педагпг мпже дізнатисѐ прп 

пспбливпсті ппведінки, стан здпрпв’ѐ, традиції та метпди вихпваннѐ в сім’ї; 

2) пзнайпмленнѐ дітей із группвим псередкпм: дитина маю знати, де 

ігрпвий кутпчпк, де її місце за стплпм, де її ліжкп, де туалетна кімната;  

3) дпппмпга дитині у встанпвленні кпнтакту з пднплітками, сприѐннѐ 

зниження кпнфліктів і рпзвитку гри ппруч, такпж дпречним буде 

викпристаннѐ тих видів і фпрм рпбпти, ѐкі спрѐмпвані на взаюмпзв’ѐзпк 

між дітьми (театралізаціѐ, співаннѐ пісень тпщп).   

Щпб адаптаційний періпд дитини ранньпгп віку прпйшпв успішнп, 

Н. Захарпва прпппную: збагаченнѐ кпла знайпмих; взаюмпдіѐ сім’ї та закладу 

дпшкільнпї псвіти в дптриманні пднакпвпгп режиму днѐ; забезпеченнѐ 
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юднпсті рпдиннпгп та суспільнпгп вихпваннѐ й вимпг, ѐкі висуваятьсѐ перед 

дитинпя; застпсуваннѐ різних фпрм і видів діѐльнпсті, щп відппвідатимуть 

пптребам та інтересам дітей; ствпреннѐ ппзитивнпї атмпсфери; прпфесійна 

пбізнаність педагпга з данпї прпблематики (Захарпва, 2006).  

У тпй самий час, на думку О. Нурюювпї, сприѐю легкій адаптації нпвачків 

упрпвадженнѐ таких умпв: дптриманнѐ гнучкпгп режиму днѐ в закладі 

дпшкільнпї псвіти та чіткпгп – вдпма; фпрмуваннѐ абп вдпскпналеннѐ 

навичпк самппбслугпвуваннѐ; сприѐннѐ рпзвитку навичпк викпнаннѐ ігрпвих 

дій; забезпеченнѐ відппвідним предметнп-рпзвивальним середпвищем; 

здійсненнѐ змістпвнпї діѐльнпсті дітей ранньпгп віку; кпнсультуваннѐ батьків 

із данпї прпблематики; ппступпве збільшеннѐ тривалпсті перебуваннѐ дитини 

в закладі дпшкільнпї псвіти (сппчатку  – тільки прпгулѐнка, гра; пптім – з ранку 

дп пбіду; а вже через кілька днів дпдаюмп пбід, спн та інше); мпжливість 

рпзширеннѐ кпла близьких лядей, ѐкі привпдѐть дитину дп закладу 

дпшкільнпї псвіти (не тільки мама, але й татп, сестра, дідусь – це пплегшую 

прпщаннѐ); прпведеннѐ спеціальних ігрпвих кпмплексів, спрѐмпваних на 

рпзширеннѐ кпла спілкуваннѐ, вирпбленнѐ впевненпсті, знѐттѐ тривпжнпсті, 

страхів (Нурююва, 2008, с. 17–18).  

С. Тепляк зрпбила акцент на тпму, щп треба пп-нпвпму будувати 

систему життюдіѐльнпсті дітей в умпвах адаптації. Впна виділила чптири 

ступені такпї системи. Перший ступінь: дитина та мама – непптрібнп 

відпкремлявати дитину від матері. Другий ступінь – рпзширеннѐ кпла 

знайпмих дитини. Післѐ цьпгп за дпппмпгпя мами й педагпга дитина сама 

перехпдить на третій ступінь: її ппчинаю цікавити навкплишню середпвище, 

але не привабляю спілкуваннѐ з рпвесниками. На четвертпму ступені треба 

звернути увагу на систему віднпсин «дитина та інші діти» й фпрмувати 

правильні стпсунки між ними (Тепляк, 2006, с. 34). 

Згладити адаптаційний періпд дпппмпжуть ігри, спрѐмпвані на 

емпційну взаюмпдія дитини з дпрпслим. Емпційне спілкуваннѐ виникаю на 

пснпві спільних дій, ѐкі супрпвпджуятьсѐ ппсмішкпя, лагіднпя інтпнаціюя, 

прпѐвпм турбпти дп кпжнпї дитини. Оснпвне завданнѐ ігпр із дітьми в 

адаптаційний періпд – налагпдити дпвірливі стпсунки між вихпвателем і 

кпжнпя дитинпя, ппдарувати хвилини радпсті, викликати ппзитивне 

ставленнѐ дп дитѐчпгп садка. Вимпги дп таких ігпр: впни маять бути 

фрпнтальними, кпрпткптривалими, не викпристпвувати замінники, 

керівникпм гри виступаю вихпватель. 

Щпб підтримати емпційний тпнус дітей, Л. Пижьѐнпва прпппную 

викпристпвувати ігри-рпзваги. Непбхіднп прагнути дп тпгп, щпб діти вміли 
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грати й діѐти сампстійнп, а дпрпслий, ѐк ппмічник і ппрадник, підказуячи і 

ппказуячи, збагачував гру (Пижьѐнпва, 2003).  

Рпбпта щпдп забезпеченнѐ легкпгп перебігу адаптаційнпгп періпду в 

хпді фпрмувальнпгп експерименту здійсняваласѐ в три етапи. Перший 

етап – дп надхпдженнѐ дітей у групи (з мпменту запису дитини батьками 

дп перших відвідин закладу дпшкільнпї псвіти). Другий етап – періпд 

тривалістя 10 тижнів із мпменту надхпдженнѐ дітей у групу. Третій етап – 

підведеннѐ підсумків адаптаційнпгп періпду. 

Рпбпта з батьками, ѐка здійсняваласѐ прптѐгпм підгптпвки дітей дп 

відвідуваннѐ дитсадка й усьпгп часу їх адаптації, забезпечувала викпнаннѐ 

таких завдань: надати детальну інфпрмація прп рпбпту закладу дпшкільнпї 

псвіти; виѐвити інтереси й пптреби сімей, індивідуальні пспбливпсті та звички 

дітей; пзнайпмити батьків з пспбливпстѐми прпхпдженнѐ дітьми 

адаптаційнпгп періпду; вчити батьків сппспбам підгптпвки дитини дп закладу 

дпшкільнпї псвіти; фпрмувати в батьків уміннѐ вибудпвувати ппзитивні 

взаюмини з дитинпя в адаптаційний періпд; фпрмувати дпвірливі віднпсини 

між батьками та співрпбітниками закладу дпшкільнпї псвіти. Така співпрацѐ 

вклячала прпведеннѐ Днів відкритих дверей, анкетуваннѐ, забезпеченнѐ 

літературпя з психплпгії дітей ранньпгп віку та їх адаптації в різних закладах, 

викпнаннѐ спільних прпюктів (на зразпк «Дружнѐ рпдина», «Мпї перші дні в 

дитѐчпму садку» тпщп), індивідуальне абп группве кпнсультуваннѐ батьків 

вихпвателѐми, психплпгпм, медичним працівникпм, батьківські збпри, 

спільні сімейні свѐта, пбгпвпреннѐ дпсвіду батьків.  

Завданнѐми рпбпти з дітьми були: ствприти емпційнп-сприѐтливу 

атмпсферу у групі; сфпрмувати в дітей ппзитивну устанпвку на заклад 

дпшкільнпї псвіти; ппзнайпмити вихпванців пдин з пдним і дпппмпгти їм 

зблизитисѐ; сфпрмувати в них ппчуттѐ впевненпсті; знизити рівень 

тривпжнпсті; ппзнайпмити дітей із деѐкими фахівцѐми закладу дпшкільнпї 

псвіти. Емпційний кпнтакт із дітьми найлегше здійснявати за дпппмпгпя 

ігрпвих ситуацій. Оріюнтуваннѐ в середпвищі группвпгп приміщеннѐ, зпкрема, 

ігрпвій йпгп частині, такпж надаю впевненпсті та зацікавляю, цьпму ж сприѐю 

засвпюннѐ назв предметів і приміщень, їхньпгп призначеннѐ. Адже саме в 

ранньпму віці лядина вивчаю пспбливпсті предметнпгп світу з найбільшим 

інтереспм, і спрѐмпваний педагпгічний вплив зрпбить цей прпцес 

ефективним. Тут завданнѐ адаптації дитини та її псвіти (пзнайпмленнѐ з 

предметним дпвкіллѐм) ппюднуятьсѐ. У хпді цьпгп вихпватель фпрмую 

навички дітей діѐти найбільш раціпнальним сппспбпм – тпбтп, викпнувати дії 

з найменшими фізичними й нервпвими зусиллѐми, але з найкращим 
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результатпм. Спільна діѐльність дитини й дпрпслпгп ппвинна ставати все 

більш різнпманітнпя та цікавпя, щпб надати знаннѐ прп все мпжливе 

багатствп сппспбів взаюмпдії з предметами.  

У періпд фпрмувальнпгп експерименту в псвітня рпбпту групи 

впрпваджувалисѐ: занѐттѐ (рпзрпблений кпмплекс занѐть на 7 тижнів, на 

ѐких дітей систематичнп пзнайпмлявали з іграшками, іграми, группя, 

прийпмами взаюмпдії пдин з пдним); пальчикпві ігри (сприѐять адаптації 

дітей, адже впни супрпвпджуятьсѐ веселими віршиками й пптішками, ѐкі 

мпжуть хпч на певний час замінити пригнічений емпційний стан на 

ппзитивний); ігри (пснпвне завданнѐ ігпр з дітьми в адаптаційний періпд – 

налаштувати дпвірливі стпсунки з кпжнпя дитинпя, ппдарувати емпції 

радпсті, викликати ппзитивне ставленнѐ дп дитѐчпгп садка); психпгімнастика 

(ю пдним із заспбів, щп спрѐмпваний на вирішеннѐ завдань группвпї 

психпкпрекції, встанпвленнѐ кпнтакту, знѐттѐ напруги, відпрацяваннѐ 

звпрптньпгп зв’ѐзку та налаштуваннѐ емпційнпгп стану дитини); худпжню 

слпвп (забезпечую емпційний кпмфпрт, дарую ппзитивні емпції). 

Не менш важливим ю ствпреннѐ ппзитивнпї атмпсфери в дитѐчпму 

кплективі. Длѐ цьпгп булп прпведене Свѐтп знайпмства з екскурсіюя пп 

групі, інтерактивними іграми, симвплічними ппдарунками. Такпж 

пфпрмленп стенд «Мпѐ сім’ѐ» з викпристаннѐм сімейних фптпграфій, ѐкі 

дпппмагаять дітѐм ппчуватисѐ сппкійніше, рпздивлѐячись пбличчѐ 

близьких. Прптѐгпм днѐ прганізпвувались ігри, щп стимулявали 

знайпмствп вихпванців пдин з пдним, перспналпм дитѐчпгп закладу абп 

рпзвивали трудпві навички, непбхідні длѐ самппбслугпвуваннѐ. 

Друга перевірка з викпристаннѐм названпї вище метпдики визначеннѐ 

рівнѐ адаптпванпсті Н. Ватутінпї прпвпдилась у листппаді, через два місѐці 

перебуваннѐ нпвачків у закладі дпшкільнпї псвіти. Обстеженнѐ здійсня-

валпсѐ за тими самими ппказниками, щп й на кпнстатувальнпму етапі. 

Результати ппвтпрнпгп дпслідженнѐ рівнѐ адаптпванпсті дітей 

ппказали, щп за два місѐці ппказники значнп змінилисѐ в кращий бік. Усі діти, 

ѐкі брали участь у дпслідженні – адаптпвані дп закладу дпшкільнпї псвіти, у 

них переважаять ппзитивні емпції, гарне сампппчуттѐ, діти йдуть на кпнтакт, 

у них гарний спн і апетит, сппстерігаютьсѐ безбплісне прпщаннѐ з близькими.  

Таким чинпм, дітей із виспким рівнем адаптпванпсті дп закладу 

дпшкільнпї псвіти – 73 % від загальнпї кількпсті пбстежених дітей. Длѐ них 

характерний переважнп радісний абп стійкп-сппкійний емпційний стан. Впни 

активнп кпнтактуять із дпрпслими, іншими дітьми, діять із навкплишніми 

предметами, швидкп адаптуятьсѐ дп нпвих умпв (незнайпмих дпрпслих, 
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нпвпгп приміщеннѐ, спілкуваннѐ з группя пднплітків). Дітей із середнім 

рівнем – 27 % від загальнпї кількпсті пбстежених дітей. Дітей із низьким 

рівнем – не виѐвленп. Усі вихпванці сппкійнп захпдѐть дп группвпї кімнати, 

дивлѐтьсѐ в пчі дпрпслим лядѐм, кпли ті дп них звертаятьсѐ. Діти вступаять 

у кпнтакт зі свпюї ініціативи, мпжуть звернутисѐ з питаннѐм дп іншпгп, пппрп-

сити прп дпппмпгу. Їхній емпційний фпн бадьприй абп сппкійний, емпції 

легкп рпзпізнаятьсѐ. Діти дптримуятьсѐ встанпвлених правил ппведінки, 

адекватнп реагуять на зауваженнѐ та схваленнѐ, кпрегуячи відппвіднп свпя 

ппведінку. Вміять грати ппруч з іншими дітьми, дпбрпзичливі дп них. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чинпм, ми бачимп: длѐ тпгп, щпб адаптаціѐ дітей ранньпгп віку дп закладу 

дпшкільнпї псвіти прпхпдила легше длѐ дитини, непбхіднп прпвпдити 

спеціальнп прганізпвану рпбпту із застпсуваннѐм метпдів, прийпмів, 

заспбів, ѐкі дпзвплѐть ствприти ппзитивну атмпсферу у групі. Однак, наразі 

сппстерігаютьсѐ різнпманітність ппглѐдів педагпгів на пбпв’ѐзкпві умпви 

цьпгп прпцесу, щп свідчить прп ширпке ппле длѐ дпсліджень: перевірка 

впливу іннпваційних псвітніх метпдів на дітей ранньпгп віку, підбір нпвих 

фпрм і змісту діѐльнпсті закладів дпшкільнпї псвіти, активніша взаюмпдіѐ 

педагпгів із батьками, вкляченнѐ дітей у суспільне життѐ грпмади тпщп. 
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РЕЗЮМЕ 
Гаврило Елена. Услпвиѐ адаптации детей раннегп впзраста к учреждения 

дпшкпльнпгп пбразпваниѐ. 
Актуальность темы статьи определена проблемами, которые встаят 

перед родителѐми и педагогами при поступлении ребёнка в учреждение 
дошкольного образованиѐ. Исходѐ из этого, целья данного исследованиѐ ѐвлѐетсѐ 
выѐвление и проверка эффективности рѐда условий успешной адаптации детей 
раннего возраста к новому социальному окружения. Анализ педагогических и 
психологических источников позволил выделить такие условиѐ и доказать их 
эффективность. Уровни адаптированности детей проверѐлись по методике 
Н. Ватутиной. В ходе эксперимента использовались формы сотрудничества с 
семьѐми воспитанников, методы и средства созданиѐ эмоционально-позитивной 
атмосферы в детском коллективе и снѐтиѐ напрѐжённости у детей. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, адаптациѐ, учреждение 
дошкольного образованиѐ, сотрудничество с семьёй. 

SUMMARY 
Havrylo Olena. Conditions for the adaptation of young children to a preschool 

education institution.  
The relevance of the topic of the article is determined by the problems that parents 

and teachers face when a child enters a preschool education institution. Due to the lack of 
close people, changes in the environment, habitual conditions and rhythm of life, the child is 
in a state of anxiety, which determines his emotional tension. Based on this, the purpose of 
the study is to identify and test the effectiveness of a number of conditions for the successful 
adaptation of young children to a new social environment. Analysis of pedagogical and 
psychological sources made it possible to determine such conditions and prove their 
effectiveness. The levels of adaptation of children were checked according to the N. 
Vatutina’s method. The survey was conducted on the following indicators: sleep (falling 
asleep, the nature of sleep, sleep duration); the child’s appetite; emotional condition; 
activity; relationship skills (with adults, with peers); speech. At the ascertaining stage of the 
experiment were 33 % of children with a medium level of adaptability and 67 % with a low 
level of adaptability. The main conditions for helping children to adapt are: interaction with 
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parents; elimination of psycho-emotional stress; creating an emotionally positive atmosphere 
in the group of children. During the experiment, forms of cooperation with the children’s 
families were used: providing advice about preparation of the child for kindergarten, 
approximation of kindergarten conditions to home, to form positive attitudes. The methods 
and means of creating an emotionally positive atmosphere in the children’s team were 
introduced in the classes and games. And for relieving children’s tension were offered 
different exercises, music, games, drawing. The pupils were most interested in joint activities 
with adults. It is important to acquaint the child with the subject environment of the group 
room. Young children learn techniques with objects, therefore it is necessary to teach them to 
perform actions with the least effort, but with the best result. After two months as a result of 
the molding stage of the experiment there were 73 % of children with a high level and 27 % 
with a medium level of adaptability. There were no children with a low level of adaptability. 

Key words: young children, adaptation, preschool education institution, cooperation 
with the family. 
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Стаття присвѐчено проблемі організації продуктивного навчаннѐ учнів 
профільних класів згідно із сучасними вимогами до освітнього процесу. 
Відзначаютьсѐ, що впровадженнѐ продуктивного навчаннѐ відбуваютьсѐ не 
системно, шкільна практика досі дотримуютьсѐ репродуктивних традицій, проте 
на профільне навчаннѐ біології покладено завданнѐ розвитку інтелектуального 
потенціалу, креативності, самостійності учнів. У статті обґрунтовано дидактичні 
можливості продуктивного навчаннѐ в контексті формуваннѐ біологічної 
компетентності учнів профільних класів. Проаналізовано технології, форми, 
методи, прийоми продуктивної діѐльності учнів. Обґрунтовано етапи організації 
продуктивного навчаннѐ, особливості формуваннѐ біологічної компетентності, 
критерії її сформованості, функції вчителѐ, результати освітньої діѐльності учнів. 

Ключові слова: продуктивне навчаннѐ, репродуктивне навчаннѐ, профільне 
навчаннѐ, предметна компетентність, біологічна компетентність, профільні 
класи, самостійна пізнавальна діѐльність, самовизначеннѐ.  

 

Постановка проблеми. Згіднп з нпвими вимпгами дп підгптпвки 

випускників закладів загальнпї середньпї псвіти, щп відпбражені в 

державних дпкументах: Державнпму стандарті базпвпї середньпї псвіти 

(2019), державній націпнальній прпграмі «Освіта: Україна ХХІ стпліттѐ», 

Кпнцепції Нпвпї українськпї шкпли, Кпнцепції прпфільнпгп навчаннѐ в 

старшій шкплі (2013), сучасне суспільствп пптребую виспкпкваліфікпваних, 

кпмпетентних фахівців, ѐкі маять ґрунтпвні знаннѐ й уміннѐ, здатних 

пріюнтуватись у світпвпму інфпрмаційнпму прпстпрі, адаптуватисѐ дп 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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діѐльнпсті в динамічнпму прпфесійнпму світі науки, техніки, суспільних 

віднпсин, технплпгій, прпдуктивнп та твпрчп мислити.   

Непбхідність ппдальшпгп рефпрмуваннѐ системи шкільнпї псвіти, 

мпдернізації псвітньпгп прпцесу, зумпвлена спціальним запитпм на 

фпрмуваннѐ сампстійнпї, відппвідальнпї, кпмпетентнпї пспбистпсті, здатнпї 

дп твпрчпгп псмисленнѐ прпблем, ппшуку нестандартних рішень, інтеграції 

знань, генерації та втіленнѐ нпвих ідей. 

У кпнтексті мети й завдань прпфільнпгп навчаннѐ сучасні заклади 

загальнпї середньпї псвіти ппвинні забезпечити рівний дпступ учнівськпї 

мплпді дп здпбуттѐ ѐкіснпї прпфільнпї псвіти; надавати мпжливість учнѐм 

реалізувати пізнавальні інтереси, пптреби; врахпвувати пізнавальний дпсвід 

шкплѐрів; сприѐти рпзвитку твпрчпї сампстійнпсті, ппстійнпї самппсвіти й 

сампрпзвитку, фпрмування системи уѐвлень, ціннісних пріюнтацій, 

дпслідницьких умінь і навичпк, щп забезпечать випускнику перспективу 

успішнпї сампреалізації та сампвизначеннѐ в псвітній діѐльнпсті та 

прпфесійнпму світі (Кпнцепціѐ прпфільнпгп навчаннѐ в старшій шкплі, 2013). 

Прп суспільну пптребу у фпрмуванні всебічнп рпзвиненпї пспбистпсті, 

ѐка на пснпві фундаментальних біплпгічних знань рпзумію цінність і 

важливість збереженнѐ живпї прирпди, вплпдію кпмпетентнпстѐми й 

метпдплпгіюя пізнаннѐ в галузі прирпдничих наук, виѐвлѐю гптпвність 

викпристпвувати кпмплекс знань, умінь длѐ ппѐсненнѐ прпцесів і ѐвищ 

прирпди, зазначаютьсѐ у прпюкті Державнпгп стандарту базпвпї середньпї 

псвіти (Прпект Державнпгп стандарту базпвпї середньпї псвіти, 2020). 

Утіленнѐ завдань біплпгічнпї прпфільнпї псвіти передбачаю 

фпрмуваннѐ прирпдничп-наукпвпї кпмпетентнпсті учнів, щп вклячаю 

ціннісне ставленнѐ дп знань, життѐ, прирпди, здпрпв’ѐ, застпсуваннѐ знань 

із біплпгії та екплпгії в ппвсѐкденнпму житті й майбутній прпфесійній 

діѐльнпсті, ппануваннѐ метпдплпгії пізнаннѐ прганічнпгп світу; 

усвідпмленнѐ закпнів, правил, закпнпмірнпстей евпляції, будпви й 

функціпнуваннѐ всіх категпрій біплпгічних систем (біпнтплпгічних, 

синекплпгічних, такспнпмічних), щп забезпечить виспкий рівень інтеграції 

знань, а саме, рпзуміннѐ учнѐми біплпгічнпї картини світу.    

Сучасний випускник маю не тільки вплпдіти кпмпетентнпстѐми, але й 

виѐвлѐти гптпвність дп твпрчпгп застпсуваннѐ пізнавальнпгп дпсвіду в 

псвітній діѐльнпсті в умпвах ппстійнпї трансфпрмації змісту псвіти у зв’ѐзку 

зі швидким рпзвиткпм біплпгічнпї науки. Прпфільне навчаннѐ відіграю 

важливу рпль у прпцесі життювпгп та прпфесійнпгп сампвизначеннѐ учнів, ю 

пснпвпя майбутньпї псвітньпї та фахпвпї траюктпрії.   



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

69 

Підсумпвуячи все вище сказане, відзначимп, щп прпфільна псвіта 

пптребую умпв, щп забезпечили б реалізація мети й завдань навчаннѐ 

біплпгії, пстатпчне сампвизначеннѐ учнів, рпзвитпк їх твпрчпгп пптенціалу, 

креативнпсті, системнпсті, лпгічнпсті мисленнѐ, умінь застпспвувати знаннѐ та 

здійснявати навчальнп-пізнавальну діѐльність у змінених умпвах. Одним із 

заспбів підвищеннѐ ѐкпсті прпфільнпгп навчаннѐ в закладах загальнпї 

середньпї псвіти ю прганізаціѐ псвітньпгп прпцесу на засадах прпдуктивнпгп 

навчаннѐ біплпгії, щп пптребую педагпгічних рпзвідпк у напрѐмі вдпскп-

наленнѐ фпрм, метпдів навчаннѐ, технплпгій, ѐкі б стимулявали рпзвитпк 

критичнпгп мисленнѐ, ініціативнпсті, сампстійнпсті, креативнпсті пспбистпсті, 

ѐка здатна дп сампактуалізації пізнавальнпгп дпсвіду у прпцесі учіннѐ. 

Незважаячи на виклики, щп стпѐть перед сучаснпя псвітпя та ппшу-

ками педагпгічнпї науки дидактичнп пбґрунтпваних заспбів, фпрм, метпдів, 

ѐкі підвищуять ефективність навчаннѐ, шкільна практика дпсі ґрунтуютьсѐ на 

знаннювій парадигмі та репрпдуктивних тенденціѐх у прпфільній псвіті, щп 

ствпряю прптиріччѐ із суспільними вимпгами дп випускника, ѐкий маю бути 

здатним дп нелінійнпгп мисленнѐ та ствпреннѐ твпрчпгп прпдукту.  

У зв’ѐзку з викладеним вище пспбливпї актуальнпсті набуваю 

прпблема прганізації прпфільнпгп навчаннѐ на прпдуктивнпму рівні, щп 

забезпечить сампреалізація учнів і фпрмуваннѐ біплпгічнпї кпмпетентнпсті 

ѐк заспбу гптпвнпсті дп майбутньпгп прпфесійнпгп рпзвитку. 

Аналіз актуальних досліджень. Дпслідженнѐм дидактичних прпблем 

удпскпналеннѐ псвітньпгп прпцесу займалисѐ вчені Н. Бібік, М. Бурда, 

В. Бпндар, С. Бпндар, С. Гпнчаренкп, В. Кизенкп, Н. Ничкалп, О. Сухпмлинська 

та ін. Метпдплпгічні та дидактичні аспекти прганізації прпфільнпгп навчаннѐ у 

шкплі, йпгп сутність і структура пбґрунтпванп наукпвцѐми Л. Березівськпя, 

Н. Бібік, В. Бпндар, С. Бпндар, О. Бугайпвим, М. Бурдпя, С. Гпнчаренкпм, 

В. Кизенкпм, О. Кпрсакпвпя, Т. Кпршевняк, Л. Липпвпя, Я. Мальпваним, 

Н. Ничкалп, Л. Пирпженкп, О. Савченкп, С. Трубачевпя, Н. Шиѐн та ін.  

Загальними прпблемами змісту псвіти займалисѐ наукпвці П. Балан, 

С. Бпндар, Г. Васьківська, О. Данилпв, О. Юреськп, В. Кизенкп, О. Кпрсакпва, 

І. Кпстікпва, В. Курспн та ін., зміст біплпгічнпї псвіти дпсліджували 

Т. Кпршевняк, Н. Матѐш, Т. Ппппва, Л. Рибалкп, А. Степаняк, Н. Шиѐн та 

ін., тепретичні пснпви та практичні аспекти варіативнпгп кпмппненту змісту 

псвіти рпзрпбленп О. Васькп, К. Задпрпжним, Т. Кпршевняк, А. Кушнір, 

Н. Матѐш, Д. Шабанпвим, Г. агенськпя, Ю. акпвлювпя та ін.   

Кпмпетентнісний підхід і змістпвий аспект прпфільнпгп навчаннѐ у стар-

шій шкплі дпслідженп П. Бехпм, Н. Бібік, С. Бпндар, Н. Лакпзпя, І. Мпрпзпм, 
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О. Овчарук, О. Ппметун, А. Степаняк, С. Трубачевпя, О. Цуруль та ін. Наукпві 

рпзвідки в кпнтексті біплпгічнпї кпмпетентнпсті здійсненп вітчизнѐними 

наукпвцѐми Л. Ващенкп, О. Кпрсакпвпя, Т. Кпршевняк, Н. Матѐш та ін.  

Однак, незважаячи на важливі наукпві результати, рпзрпблені 

тепретичні та прганізаційні засади прпфільнпгп навчаннѐ, пптребую 

вдпскпналеннѐ зміст біплпгічнпї прпфільнпї псвіти, фпрми й метпди навчаннѐ 

учнів, захпди педагпгічнпгп супрпвпду сампвизначеннѐ та псвітніх траюктпрій 

учнів, щп забезпечить урахуваннѐ пізнавальних пптреб та інтересів, 

здібнпстей і усвідпмленнѐ мпжливих шлѐхів прпфесійнпї сампреалізації.   

Прпблема підвищеннѐ ефективнпсті навчаннѐ висвітлена в рпбптах 

багатьпх наукпвців. Прпдуктивне навчаннѐ ѐк засіб рпзв’ѐзаннѐ 

інтелектуальних прпблем сталп предметпм дпслідженнѐ вчених 

(М. Башмакпв, А. Брушлинський, І. Бем, В. Відѐкіна, К. Дункер, С. Ентін, 

Е. Зпндайк, С. Іванпв, Н. Крилпва, С. Ппзнѐкпв, А. Хутпрський, Й. Шнайдер, 

М. арпшевський). Технплпгії прпдуктивнпгп прпюктнпгп навчаннѐ 

рпзрпбленп А. Михайлпвим, Н. Васякпвпя та ін. Дпслідники І. Бем, 

В. Беспалькп, Н. Васякпва, В. Відѐкіна, Н. Крилпва, О. Михайлпв, 

В. Шадрикпв зазначаять, щп прпдуктивне навчаннѐ сприѐю рпзвиткпві 

пспбистпсті, забезпечую сампвизначеннѐ учнів, спрѐмпвую навчальний 

прпцес на твпрче ппануваннѐ змісту та практичну реалізація знань.  

Аналіз наукпвих дпсліджень дпвів, щп наукпвцѐми здійсненп 

вагпмий внеспк у дпслідженнѐ прпблем прпфільнпгп та прпдуктивнпгп 

навчаннѐ. Однак, питаннѐ прпдуктивнпгп навчаннѐ рпзв’ѐзанп переважнп 

на тепретичнпму рівні, впрпвадженнѐ технплпгій і метпдів прпдуктивнпгп 

навчаннѐ у шкільну практику відбуваютьсѐ не системнп та маю епізпдичний, 

фрагментарний характер, метпдика прганізації прпдуктивнпгп навчаннѐ на 

урпках біплпгії у прпфільних класах не ю ціліснпя. Прпблема фпрмуваннѐ 

біплпгічнпї кпмпетентнпсті заспбами прпдуктивнпгп навчаннѐ не була 

предметпм спеціальнпгп дпслідженнѐ.  

У зв’ѐзку з цим існую пптреба в ґрунтпвнпму тепретичнпму аналізі 

дидактичних мпжливпстей прпдуктивнпгп навчаннѐ в кпнтексті 

фпрмуваннѐ біплпгічнпї кпмпетентнпсті, визначенні йпгп мети, завдань, 

структури, метпдичнпгп інструментарія, щп забезпечить удпскпналеннѐ 

прпцесуальнпгп кпмппненту прпфільнпгп навчаннѐ. 

Мета статті пплѐгаю в пбґрунтуванні метпдів і фпрм прганізації 

прпдуктивнпгп навчаннѐ ѐк заспбу фпрмуваннѐ біплпгічнпї кпмпетентнпсті 

учнів прпфільних класів. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

71 

Методи дослідження: тепретичні – аналіз психплпгп-педагпгічнпї, 

наукпвп-метпдичнпї літератури, узагальненнѐ, систематизаціѐ – длѐ 

рпзкриттѐ змісту пснпвних ппнѐть, підхпдів, мпделей дпсліджуваних ѐвищ; 

емпіричні – педагпгічне сппстереженнѐ за навчальнп-пізнавальнпя 

діѐльністя учнів прпфільних класів.   

Виклад основного матеріалу. Упрпвадженнѐ прпфільнпгп навчаннѐ в 

закладах загальнпї середньпї псвіти набулп пспбливпї актуальнпсті. У зв’ѐзку 

з тим, щп прпфільне навчаннѐ спрѐмпване на задпвпленнѐ псвітніх пптреб, 

інтересів учнів та маю забезпечити фпрмуваннѐ діювих знань, клячпвих, 

спціальних і предметних кпмпетентнпстей, першпчергпвпя ю прпблема 

забезпеченнѐ ѐкпсті й ефективнпсті навчаннѐ учнів. На прпфільне навчаннѐ 

біплпгії ппкладене завданнѐ рпзвитку інтелектуальнпгп пптенціалу пспбис-

тпсті, здатнпї сампстійнп аналізувати інфпрмація, застпспвувати здпбуті 

знаннѐ в нпвих умпвах, критичнп та твпрчп мислити, рпзв’ѐзувати прпблеми.  

Змістпвий кпмппнент біплпгічнпї прпфільнпї псвіти передбачаю 

пвплпдіннѐ учнѐми пснпвних тепрій, закпнів, закпнпмірнпстей, правил, ідей, 

принципів, усвідпмленнѐ ціліснпсті й евпляційнпсті прганічнпгп світу, 

системнпсті, структурнп-рівневпї прганізації біплпгічних систем, щп ю пснпвпя 

фпрмуваннѐ прирпдничп-наукпвпї картини світу. Праксеплпгічний аспект 

навчаннѐ учнів біплпгії на прпфільнпму рівні спрѐмпваний на набуттѐ навичпк 

практичнпї, пізнавальнп-ппшукпвпї, дпслідницькпї, прпюктнпї діѐльнпсті, а 

такпж утіленнѐ набутих умінь, навичпк у ппвсѐкденнпму житті та під час 

здпбуттѐ прпфесійнпї псвіти.  

Серед ефективних напрѐмів рпзвитку біплпгічнпї прпфільнпї псвіти, 

меті прпфільнпгп навчаннѐ більшпя мірпя відппвідаю прпдуктивне навчаннѐ, 

щп забезпечую сампреалізація та сампвизначеннѐ учнів, рпзвитпк ціннісних 

пріюнтацій, пспбистіснп значущих знань і твпрчпгп дпсвіду учнів.  

У зв’ѐзку з викладеним вище, великпї значущпсті набуваю прпблема 

прганізації прпдуктивнпгп навчаннѐ ѐк пспблива прганізаціѐ навчальнпгп 

прпцесу, щп спрѐмпвана на сампвизначеннѐ учнів прпфільних класів, забез-

печеннѐ активнпгп ставленнѐ дп пвплпдіннѐ знаннѐми, рпзвитпк сампстійнпї 

пізнавальнпї діѐльнпсті та твпрчпгп мисленнѐ (Генкал, 2013, с. 142).  

Прпдуктивне навчаннѐ активізую пізнавальну діѐльність учнів, а саме, 

уміннѐ аналізувати інфпрмація, узагальнявати, встанпвлявати причиннп-

наслідкпві, внутришньппредметні, міжпредметні зв’ѐзки, ппанпвувати метп-

дплпгія пізнаннѐ живпї прирпди, застпспвувати набуті знаннѐ на практиці. 

Прпблеми прганізації ефективнпгп псвітньпгп прпцесу, фпрмуваннѐ 

прпдуктивнпгп мисленнѐ висвітленп у працѐх наукпвців-педагпгів – 
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В. Андрююва, І. Буцик, С. Гпнчаренкп, О. Губенкп, Б. Кпрптѐюва, В. Рпменець, 

С. Сиспювпї та ін., а психплпгічним аспектам прпдуктивнпгп навчаннѐ 

присвѐчені рпбпти Б. Бпгпѐвленськпї, В. Мплѐкп, а. Ппнпмарьпва та ін. 

Категпріѐ «прпдуктивність» рпзглѐдаютьсѐ в кпнтексті ппнѐть «прпдуктивність 

мисленнѐ», «прпдуктивність інтелекту» в рпбптах Л. Вигптськпгп, 

В. Давидпва, О. Лепнтьюва, М. Хплпднпї.  

Уперше ппнѐттѐ «репрпдуктивне» та «прпдуктивне» були застпспвані 

під час аналізу структури прпцесу пізнаннѐ Е. Кантпм, пізніше рпзвинені 

В. Гегелем. У наукпвий пбіг термін «прпдуктивне навчаннѐ» (productive 

learning) ввели німецькі вчені й педагпги Інгрид Бем та Йенсен Шнайдер.  

Аналіз психплпгп-педагпгічних дпсліджень свідчить прп те, щп відсутнѐ 

термінплпгічна юдність щпдп сутнпсті ппнѐттѐ «прпдуктивне навчаннѐ».  

М. Гадецький зазначаю, щп «прпдуктивність – це ппказник ѐкпсті самп-

визначеннѐ й сампреалізації кпмпетентнпсті учнѐ, впна залежить від твпрчпгп 

вибпру учнем напрѐму та змісту псвітньпгп прпцесу й дпведеннѐ йпгп дп зак-

лячнпї стадії – ствпреннѐ пригінальнпгп індивідуальнпгп псвітньпгп прпдукту 

(з двпма складпвими – навчальнпї та твпрчпї) (Гадецький, 2004, с. 123).  

К. ареськп визначаю репрпдуктивну діѐльність ѐк таку, щп 

викпнуютьсѐ за правилами, щп прпппнуятьсѐ учневі у виглѐді плану. 

Однак, прпдуктивна діѐльність рпзглѐдаютьсѐ ѐк евристична та твпрча. Під 

час евристичнпї діѐльнпсті учні сампстійнп ствпряять алгпритм, знахпдѐть 

метпди та прийпми, визначаять план дій. Твпрча діѐльність передбачаю 

ствпреннѐ псвітньпгп прпдукту – виснпвки, гіпптези, мпделі, прпюкти за 

незнайпмими длѐ учнів алгпритмами (ареськп, 1999, с. 92). 

І. Підласий зазначаю, щп «фпрмула прпдуктивнпсті дуже прпста, 

прпдуктивний урпк – це урпк дпбре підгптпвлений і майстернп 

прпведений. Виспкий результат – наслідпк спплученнѐ цих двпх вагпмих 

умпв» (Підласий, 2010). 

На думку А. Брушлинськпгп, прпдуктивне навчаннѐ передбачаю 

нестандартний підхід дп прганізації псвітньпгп прпцесу, щп спрѐмпваний на 

підтримку прпфесійнпгп сампвизначеннѐ учнів під час сампстійнпгп здпбуттѐ 

знань; набуттѐ вмінь і твпрчпгп дпсвіду (Брушлинський, 1983). Згіднп з 

ппглѐдами В. Беспалькп, під час прпдуктивнпгп навчаннѐ відбуваютьсѐ 

сампстійна діѐльність ппшукпвпгп, дпслідницькпгп, твпрчпгп характеру. 

Вітчизнѐні наукпвці І. Буцик, М. Декарчук, М. Захарчук, І. Підласий, 

Я. Рпманенкп, А. Шкпдин вважаять прпдуктивне навчаннѐ педагпгічнпя 

технплпгіюя, щп сприѐю підвищення рівнѐ навчальнп-пізнавальнпї 

діѐльнпсті й забезпечую рпзвитпк твпрчпгп дпсвіду учнів. І. Буцик зазначаю, 
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щп прпдуктивне навчаннѐ це – «спеціальнп прганізпвана, дпцільна й 

керпвана педагпгічна взаюмпдіѐ, спрѐмпвана на ппетапне фпрмуваннѐ 

знань, умінь і навичпк та пріюнтпвана на дпсѐгненнѐ прпдуктивних, твпрчих 

рівнів діѐльнпсті» (Буцик, 2000, с. 98–100).    

У зв’ѐзку з викладеним вище, зазначимп, щп прпдуктивне навчаннѐ 

спираютьсѐ на рпзвитпк лпгічнпгп та критичнпгп мисленнѐ, вклячаю 

аналітичну, дпслідницьку, ппшукпву, прпблемну діѐльність, під час ѐкпї 

учні висуваять та пбґрунтпвуять гіпптези, прпппнуять різні варіанти 

рішень. Засвпюннѐ знань на прпдуктивнпму рівні забезпечую фпрмуваннѐ 

біплпгічнпї кпмпетентнпсті учнів.  

Предметна (біплпгічна) кпмпетентність – це пспбистісна інтегративна 

характеристика суб’юкта навчаннѐ, ѐкий вплпдію сукупністя знань, умінь і 

навичпк прпдуктивнпї навчальнпї діѐльнпсті, маю певний дпсвід її 

прганізації, здійсненнѐ, рефлексії та аналізу результатів із визначеннѐм 

ппдальшпгп пізнавальнпгп шлѐху (Генкал, 2013, с. 131). Зважаячи на те, щп 

біплпгічна кпмпетентність ѐк багатпаспектна категпріѐ вклячаю складпві 

(лпгікп-змістпву, ппераційну, дпслідницьку й пізнавальну кпмпетентність), 

її фпрмуваннѐ забезпечуютьсѐ кпмплекспм пізнавальних дій учнів, щп 

маять пзнаки прпдуктивнпї діѐльнпсті. 

Прпдуктивність у кпнтексті прпфільнпгп навчаннѐ пзначаю активне став-

леннѐ учнів, їх сампстійність ппшукпвпї діѐльнпсті, спрѐмпванпї на ствпреннѐ 

власнпгп псвітньпгп прпдукту, щп забезпечую майбутня прпфесійну спрѐмп-

ваність. Оснпвними пзнаками прпдуктивнпгп навчаннѐ ю: забезпеченнѐ реалі-

зації предметних інтересів і пізнавальних пптреб учнів, виспкий рівень мпти-

вації учіннѐ, міцність і діювість знань, навички твпрчпї та ппчаткпвпї прпфесій-

нпї діѐльнпсті, мпжливість сампреалізації, дпсѐгнень у навчанні й самппсвіті.  

Метпя шкільнпї прпфільнпї псвіти ю рпзвинена, твпрча пспбистість, тп-

му прпдуктивне навчаннѐ спрѐмпване на: рпзвитпк біплпгічнпї кпмпетент-

нпсті, задпвпленнѐ псвітніх інтересів і пптреб учнів, фпрмуваннѐ прпдуктив-

них фпрм мисленнѐ, знань, умінь, рпзвитпк ідеї неперервнпї псвіти, ствпрен-

нѐ умпв длѐ сампактуалізації та сампреалізації учнів у прпфесійнпму світі.   

Організаціѐ прпдуктивнпгп навчаннѐ вклячаю такі етапи: 

1. Діагнпстика псвітньпгп прпцесу – визначеннѐ вихідних умпв, а 

саме, рівнѐ підгптпвки учнів та ефективнпсті псвітньпгп середпвища. 

2. Прпюктуваннѐ пізнавальнпї діѐльнпсті учнів: цілеппкладаннѐ; 

рпзрпбка, кпректуваннѐ навчальних завдань; вибір метпдів, прийпмів, фпрм 

навчаннѐ й кпрекції псвітніх результатів учнів; прпгнпзуваннѐ ефективнпсті 

урпку та навчальнпї діѐльнпсті учнів. 
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3. Упрпвадженнѐ прпдуктивнпгп навчаннѐ: актуалізаціѐ знань і 

пізнавальнпгп дпсвіду учнів, прпблематизаціѐ змісту ѐк засіб активізації 

пізнавальнпї діѐльнпсті; ствпреннѐ пригінальних твпрчих прпдуктів під час 

викпнаннѐ учнѐми евристичних, прпблемних, твпрчих завдань; пціняваннѐ 

навчальних дпсѐгнень. 

4. Рефлексіѐ учнів із метпя глибпкпгп рпзуміннѐ ступенѐ засвпюннѐ 

навчальнпгп матеріалу й уміннѐ ефективнп вирішувати пізнавальні 

завданнѐ, а такпж аналіз учителем ефективнпсті метпдичнпгп 

інструментарія та навчальних результатів учнів. 

Фпрмуваннѐ біплпгічнпї кпмпетентнпсті учнів прпфільних класів у 

системі прпдуктивнпгп навчаннѐ маю такі пспбливпсті: хід навчальнпгп 

прпцесу більш важливий, ніж результат, це пзначаю, щп більшу цінність маю 

рпзвитпк пізнавальнпгп дпсвіду учнів, твпрчпї діѐльнпсті, ѐкі фпрмуятьсѐ 

під час сампстійнпї пізнавальнпї діѐльнпсті, а не пбсѐг знань, умінь і 

навичпк; пріюнтаціѐ на прпфесійне та спціальне сампвизначеннѐ учнів; 

зрпстаннѐ відппвідальнпсті учнѐ за результати навчаннѐ; збагаченнѐ 

псвітньпгп прпстпру й інфпрмаційнпгп середпвища навчаннѐ; цілісність 

системи навчаннѐ біплпгії; пріюнтаціѐ навчаннѐ на завершений, пспбистіснп 

й спціальнп значущий псвітній прпдукт; тісний зв’ѐзпк між навчальнпя 

діѐльністя на урпці та сампстійним навчаннѐм.  

Реалізаціѐ прпдуктивнпгп навчаннѐ ѐк заспбу фпрмуваннѐ біплпгічнпї 

кпмпетентнпсті пптребую ефективних фпрм, метпдів, прийпмів і заспбів: 

викпристаннѐ елементів рпзвивальнпгп, прпблемнпгп, прпюктнпгп, мпдуль-

нпгп, інтерактивнпгп, пспбистіснп пріюнтпванпгп, прпгрампванпгп навчаннѐ.  

ак свідчить прпведене дпслідженнѐ, прпдуктивність навчаннѐ значнп 

зрпстаю, ѐкщп зміст представленп у виглѐді ппслідпвнпсті невеликих за 

рпзмірпм та тривалістя навчальних мпдулів, щп надаю мпжливість учнѐм 

ретельнп ппрацьпвувати навчальну інфпрмація та встанпвлявати 

внутрішньппредметні зв’ѐзки. У технплпгіѐх навчальнп-дпслідницькпї 

діѐльнпсті, прпблемнпгп та прпюктнпгп навчаннѐ вбачаютьсѐ діювий 

інструмент длѐ реалізації пснпвних ппзицій прпдуктивнпгп навчаннѐ, щп 

дпзвплѐю сфпрмувати біплпгічну кпмпетентність учнів.  

Фпрмами прганізації прпдуктивнпї діѐльнпсті учнів ю: індивідуальна, 

парна, группва, кплективна, індивідуальнп-группва. Урахпвуячи мпжливість 

застпсуваннѐ різних фпрм навчаннѐ, слід зазначити, щп пснпвпя прпдук-

тивнпгп навчаннѐ ю сампстійна пізнавальна діѐльність учнів. Вибір метпдів і 

прийпмів навчаннѐ залежить від рівнѐ складнпсті змісту, сфпрмпванпсті 

нелінійнпгп мисленнѐ учнів та актуальних завдань урпку. Рпзвитку 
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прпдуктивнпгп мисленнѐ сприѐю застпсуваннѐ таких метпдів: евристичнпгп, 

прпблемнпгп викладу, загальнплпгічних, інтерактивних, метпду «мпзкпвпгп 

штурму», «банк ідей», кпнкретних ситуацій, метпду гіпптез, міжпредметних 

аналпгій, метпду пізнавальних ігпр, навчальних дискусій тпщп. Серед 

прийпмів навчаннѐ найбільш ефективними ю: прийпм аналпгій, варіяваннѐ, 

прийпм нпвизни, семантизації, кпнкретизації, значущпсті дпсліджуванпгп 

матеріалу, систематизації, ствпреннѐ прпблемнпї ситуації, прийпм наукпвпї 

суперечки, мпделяваннѐ, узагальненнѐ, викпристаннѐ натуральних пб’юктів. 

Зазначені фпрми, метпди, прийпми забезпечуять фпрмуваннѐ лпгікп-

змістпвпї, ппераційнпї, дпслідницькпї та пізнавальнпї кпмпетентнпстей. 

Упрпвадженнѐ прпдуктивнпгп навчаннѐ пптребую трансфпрмації 

функцій учителѐ в напрѐмі викпнаннѐ рплі наставника, кпнсультанта, 

радника, керівника індивідуальнпгп псвітньпгп прпюкту, кппрдинатпра учіннѐ 

й ппбудпви учнѐми індивідуальнпї псвітньпї траюктпрії. У системі 

прпдуктивнпгп навчаннѐ ппзиціѐ учнѐ такпж зміняютьсѐ, він стаю суб’юктпм 

псвітньпї діѐльнпсті, дпслідникпм, автпрпм прпюкту, рецензентпм, 

прганізатпрпм группвпї абп кплективнпї діѐльнпсті, прпюктувальникпм свпгп 

сампрпзвитку. Прпдуктивне навчаннѐ забезпечую фпрмуваннѐ діювих, міцних, 

пспбистіснп значущих, актуальних знань, сппспбів діѐльнпсті та вмінь, 

вплпдіячи ѐкими випускник шкпли маю мпжливість власнпгп ппдальшпгп 

прпфесійнпгп вибпру на пснпві здпбутпї біплпгічнпї кпмпетентнпсті.  

Рпзглѐнемп критерії сфпрмпванпсті біплпгічнпї кпмпетентнпсті. 

Результатами прпдуктивнпгп навчаннѐ ю: пригінальні псвітні прпдукти учнів у 

виглѐді ефективнпгп ппануваннѐ змісту, біплпгічних ппнѐть, міжпредметних, 

внутришньппредметних, причиннп-наслідкпвих зв’ѐзків, встанпвлених у 

навчальнпму змісті, лпгічних рпзміркпвувань, пбґрунтпваних виснпвків 

(лпгікп-змістпва кпмпетентність); дпсвід рпзв’ѐзаннѐ пізнавальних завдань, 

ппрацяваннѐ інфпрмаційних джерел (ппераційна кпмпетентність); уміннѐ 

цілеппкладаннѐ й визначеннѐ прпблеми, здатнпсті планувати, здійснявати 

дпсліди й експерименти, аналізувати їх результати, пбґрунтпвувати виснпвки 

(дпслідницька кпмпетентність); здатність усвідпмлявати сутність ѐвищ і 

прпцесів, вислпвлявати пцінні судженнѐ; уміннѐ висувати, пбґрунтпвувати 

гіпптези, будувати власний алгпритм дій, удпскпналявати знаннѐ, навички 

рпзв’ѐзаннѐ практичних завдань (пізнавальна кпмпетентність). 

Висновки. Біплпгічна кпмпетентність у системі прпдуктивнпгп 

навчаннѐ виѐвлѐютьсѐ у твпрчпму здпбутті й застпсуванні знань, умінь і 

навичпк; критичнпму псмисленні навчальнпгп матеріалу, генеруванні 

нпвих ідей, висуненні гіпптез; судженнѐх на пснпві аналізу навчальних 
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прпблем, сампстійнпму викпристанні знань у нпвих ситуаціѐх, ппануваннѐ 

нпвих сппспбів діѐльнпсті; визначенні структури, функцій, екплпгії, 

евпляції біплпгічних систем; систематизації та узагальненні інфпрмації, 

пбґрунтуванні думпк, дпведенні їх правильнпсті на пснпві глибпких знань.  

Отже, фпрмування біплпгічнпї кпмпетентнпсті сприѐю рпзвитпк 

навчальнп-пізнавальнпї діѐльнпсті учнів на пснпві прпдуктивнпгп 

навчаннѐ, в результаті чпгп відбуваютьсѐ ствпреннѐ учнѐми псвітньпгп 

прпдукту, в ѐкпму втілений твпрчий дпсвід, знаннѐ, дпслідницькі вміннѐ. 

Перспектива подальших досліджень пплѐгаю в рпзрпбці й 

тепретичнпму пбґрунтуванні дидактичних мпжливпстей прпдуктивнпгп 

навчаннѐ в кпнтексті сампвизначеннѐ учнів прпфільних класів. 
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РЕЗЮМЕ 
Генкал Светлана. Организациѐ прпдуктивнпгп пбучениѐ как сппспба 

фпрмирпваниѐ биплпгическпй кпмпетентнпсти учащихсѐ прпфильных класспв. 
Статьѐ посвѐщена проблеме организации продуктивного обучениѐ учащихсѐ 

профильных классов согласно современным требованиѐм к образовательному 
процессу. Отмечаетсѐ, что использование продуктивного обучениѐ происходит не 
системно, школьнаѐ практика до сих пор придерживаетсѐ репродуктивных 
традиций, хотѐ на профильное обучение возложено задание развитиѐ 
интеллектуального потенциала, креативности, самостоѐтельности учащихсѐ. В 
статье обосновываны дидактические возможности продуктивного обучениѐ в 
контексте формированиѐ биологической компетентности учащихсѐ профильных 
классов. Анализируятсѐ технологии, формы, методы, приёмы продуктивной 
деѐтельности учащихсѐ. Обосновываны этапы организации  продуктивного 
обучениѐ, особенности формированиѐ биологической компетентности, критерии её 
сформированности, функции учителѐ,результаты учебной деѐтельности учащихсѐ. 

Ключевые слова: продуктивное обучение, репродуктивное обучение, профильное 
обучение, предметнаѐ компетентность, биологическаѐ компетентность, профильные 
классы, самостоѐтельнаѐ познавательнаѐ деѐтельность, самоопределение. 

SUMMARY 
Genkal Svitlana. Organization of productive learning as a means of forming students’ 

biological competence in profile classes. 
The article is devoted to the problem of organizing students’ productive learning in profile 

classes in accordance with modern requirements for the educational process. The aim of the 
article is to substantiate the methods and forms of students’ productive learning in profile 
classes. Research methods: theoretical – analysis of psychological and pedagogical, scientific and 
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methodological literature, generalization, systematization – to reveal the content of basic 
concepts, approaches, models of the studied phenomena; empirical – pedagogical observation of 
educational and cognitive activities of students of profile classes. It is noted that introduction of 
productive learning is not systematic, school practice still adheres to reproductive traditions, but 
the biology profile is tasked with developing students’ intellectual potential, creativity, 
independence. The article substantiates the didactic possibilities of productive learning in the 
context of formation of students’ biological competence in profile classes: realization of students’ 
subject interests and cognitive needs, high level of learning motivation, strength and efficiency of 
knowledge, creative skills, possibility of self-realization, achievements in learning and self-
education. Implementation of productive learning requires effective forms, methods, techniques 
and tools: the use of elements of developmental, problem-based, project-based, interactive, 
personality-centered, program-based, modular learning. The stages of productive learning 
organization, the features and criteria of biological competence formation, teachers’ functions, 
results of students’ educational activity are substantiated. The results of productive learning are: 
students’ original educational products, namely: effective mastery of content, biological 
concepts, interdisciplinary and intradisciplinary, causal relationships, logical reasoning; 
algorithms for solving cognitive tasks; ability to set goals and identify problems, ability to plan 
and conduct experiments, as well as analyze their results; awareness of the essence of 
phenomena and processes, evaluative judgments; ability to substantiate hypotheses, experience 
in solving practical problems. Productive learning provides students with the opportunity for 
further professional choices based on acquired biological competence. 

Key words: productive learning, reproductive learning, profile education, subject 
competence, biological competence, profile classes, independent cognitive activity, self-
determination. 
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MULTIMODALITY AND BIMODALITY IN THE DIGITAL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 
 

This article deals with the concepts of “multimodality” and “bimodality”, their 
functions in the process of creating a digital educational environment. The terms reflect the 
innovations taking place in the modern system of education. Multimodality will be 
considered by us as the mixed transmission of information in digital educational space, which 
is carried out sequentially in different ways from a “sender” to a “receiver” and is uniform in 
content. 

Integration of digital technologies is achieved through the use of multimodal mobile 
messengers, which are used for the mixed transmission of information. Multimodal mobile 
messengers are now the regular medium of communication of the digital era and are 
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increasingly being used for the communication between the tutor and students: transmission 
of material in a form of monologue and/or interactive form, ensuring independence in its 
mastery; exchange of instant information, notification of the changes in the educational 
process, etc. The experience of using multimodal Internet tools is necessary in the 
organization of hybrid learning – a combination of distant and face-to-face learning, taking 
into account the advantages and disadvantages of both forms: online and offline. Some 
contact classes are replaced by those online, they may be synchronous or asynchronous.  

The different regimes used during the training are complementary, and the tutor’s 
strategy is designed to meet the needs of the students and ensure that the course objectives 
are met.  

Key words: modality, multimodality, bimodality, digital educational environment, 
media literacy, digital educational space, mobile messengers, hybrid learning.  

 

Introduction. At present the priority for modernization of the education 

system in Ukraine is its digital transformation, i.e. creation of a digital educational 

environment that changes not only the structure of education but also the way it 

is managed. IT-technologies are becoming the foundation of the new educational 

space that allow to create continuous education and increase its efficiency. The 

digital environment, designed to incorporate digital technologies into the teaching 

of foreign languages and to enable their effective use, is not only the set of 

educational resources that provide the learning process and educational 

management, but also the transition process to new compact learning formats, 

mobile, interactive and more efficient than traditional education. The digital 

environment must constantly evolve, provide time-appropriate advice for the 

creation of curricula, courses, disciplines, and investigate the opportunities to 

improve the performance and motivation of students. 

Analysis of relevant research. The analysis of scientific researches shows 

that interest in concepts “multimodality” and  “bimodality” is constantly growing 

in digital educational environment. The contribution to the theory and practice of 

media education has been made by O. Fedorov, V. Ivanov, O. Mokrohuz, 

O. Voloshenuk in their scientific researches. Implementation of media literacy, 

digital technologies and media devices in the process of teaching is highlighted by 

of K. Bahanov, O. Podobed, O. Burim. It is obligatory to mention that the current 

crisis in education caused by the pandemic requires an urgent change in the 

traditional education system. We need to adapt to the challenging living 

conditions, to the digital transformation of education. 

Aim of the study. The purpose of this article is to investigate the 

necessary conditions for the formation of media literacy using multimodal 

mobile messengers in the context of modern educational digital environment 

that implies the fulfilment of the following tasks: to present and correlate the 

definitions of the modern concepts of  “modality”, “bimodality” and 

“multimodality” in the process of teaching-learning; to define the options for 
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the media literacy formation through the use of the most relevant multimodal 

mobile messengers’ functions by describing some transformational phenomena 

in modern digital education.  

Research Methods. The research is carried out with the use of the 

following methods: analysis, synthesis, generalization, classification and 

content analysis of the available information. 

The significant measures have been taken to create a digital educational 

environment in Ukraine. The newly created platform “Digital Education” 

(Osvita.diia, 2021) offers educational serials that promote formation of basic 

digital skills of medialiteracy, online services and online projects. In the develop-

ment of the software, Edera Online Education Studio was involved with the sup-

port of Google Ukraine, Microsoft Ukraine, Academy DTEK, UNDP Ukraine/UNDP 

in Ukraine, Cisco, FC Consulting, “Osvitoria”, Global Tutor Prize Ukraine.  

The project “New Ukrainian School” (Mon.gov.ua, 2021) declares creation 

of the new educational environment, taking into account the changes in the 

content of education, in the methods of teaching and access to education.  

The digital information competence of students is becoming a key skill 

that “includes the robust and critical use of information and communication 

technologies for the creation, search, processing, exchange of information at 

work, in public space and in private communication, providing media literacy, 

programming frameworks, algorithmic thinking, working with databases; 

forming skills of secure work in the global net, cybersecurity and understanding 

of the ethics of work with information (copyright, intellectual property, etc.)”. 

Due to the emergence of the new educational environment, the process 

of defining the terms reflecting innovations is of particular importance. The 

transmission of the terms from one sphere of knowledge to another is 

constant. For example, the term “multimodality was originally used in the 

description of transport processes and in the organization of international 

freight transport. “The carriage of goods in multimodal transport is defined as 

movements involving at least two modes of transport, with the single transport 

document as evidence of the conclusion of the contract of carriage and its 

content. Payment for transport is made according to a single through-tariff 

scale, and one person is more often responsible for the entire transport of the 

cargo to the cargo owner. Such a person is called a multimodal transport 

operator, as this type of transport is still referred to as multimodal” 

(Yeremeyeva, 2014). In the Short Psychological Dictionary “modality” is defined 

as one of the main properties of sensations, their qualitative characteristic: 

color – in sight, tone and timbre – in hearing, character of smell – in smell, etc. 
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The modal characteristics of sensations, unlike their other characteristics 

(spatial, temporal, intensive), reflect the properties of reality in a specifically 

coded form (the length of the light wave is reflected as a color, the frequency 

of sound waves as a tone, etc.). Modality refers not only to sensations, but also 

to many other mental processes, describing the qualitative characteristics of 

cognitive images of any level and complexity. Not only sensations but also 

perceptions and representations can be classified according to modalities. 

In this article, multimodality will be referred to as a mixed transmission 

of information in the digital educational space, which is carried out in 

successive different ways from “sender” to “recipient” and is unified in content.  

Multimodal mobile messengers, which are now the natural medium of 

communication of the digital generation, are increasingly being used for the 

communication between a tutor and students (broadcasting the educational 

material in a monologue and/or dialogue form, ensuring independence in its 

development; exchange of instant information, e.g., notifications of changes in 

the learning process, etc.). However, it should be remembered that digital 

technologies are not always suitable for all disciplines or all aspects of a 

particular discipline. Distant learning does not replace the interpersonal 

contact, which is not limited to the transmission of knowledge only. 

Multimodal mobile messengers (Uni-muenster.de/Germanistik/Projekte/ 

WhatsApp, 2021) that allow to create closed group chats include SMS, WhatsApp, 

Viber, Telegram, Skype, Zoom, etc. All of them, being universally available, provide 

distant learning in both asynchronous and synchronous mode. In the first case, 

information is exchanged with students through the ways of communication that 

do not require simultaneous communication, through discussion forums or 

exchange of emails, messages, etc. In the second case, the exchange of 

educational information takes place in real time, “live”, through a chat or a virtual 

class initiated by the tutor. But in both cases, digital technology provides a reverse 

(including individual) communication with the tutor and is supposed to continue 

learning and cooperation apart of real studying-learning process. 

In addition, in both asynchronous and synchronous training, rethinking of 

the structure of the classes should be considered. It is possible to divide them 

into shorter (15-20 minutes) modules with breaks and elements of individual 

work, etc. 

WhatsApp is a popular free instant text messaging system for mobile and 

other platforms with voice and video support. It allows to send text messages, 

images, video, audio, electronic documents and even software installations via 

the Internet (WhatsApp, 2021). 
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Group communication in the given network chat creates some foreign 

language environment, which provides creation of the certain digital educational 

context with particular goals and methodological tasks. Chat, video chat, file 

sharing, presentations, work with electronic dictionaries and translators, use of 

screenshots, text and voice messages, possibility of working on-line are effective 

foreign language learning tools, that improve the students’ performance. 

The advantage of a multimodal messenger Viber is the ability to send and 

instantly receive not only a free text message accompanied by signal but also to 

exchange photos, videos, files of different types. In a convenient chat interface 

the tutor can create a group in which you can see the online status of each 

student. Viber’s learning capabilities are constantly being enhanced.  

It is mandatory to mention that Skype is a software that provides text, voice 

and video communication via Internet between computers. The advantage is the 

ability to make video recordings of examinations and keep them for a long time. A 

voice chat can be used to establish and conduct a conference call. Using the Skype 

Smiley Set, the tutor has the opportunity to assess the students’ written work or 

oral answers instantly. Skype gives the opportunity to invite native speakers to on-

line classes, to communicate with them, creating “immersio” in foreign language 

environment. Virtual excursions, work on the project, webinars, Skype lectures 

allow to solve didactic problems that a tutor faces. 

A clear advantage of Skype is its interactive stability – the ability to keep 

a dialogue or conversation mode with students or a group of students for a 

long time. Group work with exercises in real time, visual perception of 

educational material, feedback and possibility of displaying a screen contribute 

to the formation and further development of foreign communication and 

information competence. Exchange of photo-files allows to control the quality 

of performed exercises and to correct them. 

Cram (Cram, 2021) as an online tool may be used to organize 

autonomous learning for students. For example, the web design offered by this 

service makes it possible to create didactic flash cards for the foreign languages 

being studied, as well as to use already created ones. To enrich the vocabulary, 

a student needs to repeat the words placed on the cards multiple times. The 

words can be repeated in an alphabetical or free order, and on the back of the 

card there is a synonym for a new word. This online resource also offers the 

voice sound of the word, accompanied by an English translation. 

During virtual (distant) training, it is effective to conduct classes using Zoom 

platform. It should be noted that for training purposes it is recommended to use 

up-to-date Zoom Meetings or Zoom Video Webinars. The both platforms, which 

https://www.cram/
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are the excellent way to connect, attract large audience, and even collect valuable 

information by requesting registration, have several major differences. The first 

platform is designed for active participation and allows participants to use audio 

and video, share their screens, and create comments and annotations in live 

interactive environment. When creating a virtual tutorial at Zoom Meetings, the 

tutor should ask for the access code (create it and share it with the students) and 

registration (with the possibility of the approval of each registered person by 

hand). It is possible to disable both the display of the screen, this prevents 

participants from sharing unwanted or distracted content, and the private chat 

when it is blocked (prohibiting participants to send personal messages to each 

other while preserving the possibility of communicating with the tutor). However, 

when members activate a feature on their device, they can ask questions by 

raising their hand physically or virtually. In addition, using security icon control, 

the tutor can restrict the ability of participants to share their screen, chat, 

comment, and completely exclude an undesirable participant, block or deactivate 

his/her sound, stop his video, etc. All of the above mentioned options add greatly 

to the time-management process of on-line teaching and learning. 

The second platform allows the organizer to better manage the audience 

in the following way: instead of video/audio interaction, webinars’ participants 

interact with an organizer and with each other through questions and answers 

and the chat panel. Thus, Zoom Meetings are useful for the creation of some 

particular collaborative learning environment in which students interact 

directly with each other and/or with some shared content. Zoom Video 

Webinars are well-suited for online lectures (online conferences), where 

students can listen, view content and ask questions using the question-and-

answer function. Undoubtedly, in the teaching of foreign languages, in our 

opinion it is appropriate to use the first platform (Zoom Meetings). 

Zoom can also be used by tutors to record lessons or video clips 

(fragments) for students (sharing PowerPoint, interactive whiteboard, local or 

cloud recording, etc.). The option “waiting room” allows to manage the 

participants by controlling their entrance to the conference. Zoom has the 

undeniable advantage of providing reliable access to mobile devices, but some 

functions (such as viewing the gallery) are unavailable or limited on 

smartphones and tablets. There is a possibility of occurrence of some specific 

technical problems with Zoom: unplanned disconnection of the microphone; 

“viral” visitors and errors in the work with complex interface, etc. 

According to Andreas Kaplan, director of the Berlin campus ESCP Business 

School, working groups are to be organized at schools, colleges and universities in 
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anticipation of the protracted crisis to check the current online courses and review 

practice in terms of learning tools and, more broadly, the overall strategic 

positioning while preserving pedagogical continuity in education. 

Results. Thus the experience of using multimodal Internet tools is 

necessary in the organization of hybrid learning – a combination of distance 

and face-to-face learning, taking into account the advantages and 

disadvantages of both forms: online and offline. Hybrid learning, optimizing the 

permanence, has to combine face-to-face and online learning. Some contact 

classes are to be replaced by online ones, which may be synchronous or 

asynchronous. The different regimes used during the training are 

complementary, and the tutor’s strategy is designed to meet the needs of the 

trainees and ensure that the course objectives are met. 

In some exceptional cases, hybrid learning can also be “bimodal”: the 

course is conducted simultaneously for a group of students present and for 

those remote listeners who have to use digital technologies. The tutor 

conducts the class face-to-face while others follow it on an online platform. In 

this case, some well-equipped space (interactive television, quality camera, 

sound recordings, etc.) is necessary. Thus, bimodal training courses synthesize 

the advantages and disadvantages of face-to-face and distant learning. 

The quality of hybrid (including bimodal) education remains a current 

issue, as the transformation of the course into a hybrid mode requires serious 

efforts of a tutor (extra time to prepare, to ensure the complementarity of the 

online and offline classes, coherence and structure of the course, its pace), up 

to increasing the time frame of interaction with students. 

Conclusions. Thus, the article describes multimodal mobile messengers 

used in remote and hybrid (including bimodal) training. It is pointed out that the 

list of the multimodal tools provided is not finite, as other tools adapted to the 

specific aims and needs of the trainees can be used in the educational process. 
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РЕЗЮМЕ 
Грудок-Костюшко Марина, Иванова Наталия, Марчук Ирина.  

Мультимпдальнпсть и бимпдальнпсть в цифрпвпм пбразпвательнпм прпстранстве. 
В данной статье рассматриваятсѐ понѐтиѐ «мультимодальность» и 

«бимодальность», их функции в создании цифровой образовательной среды с целья 
формированиѐ медиаграмотности. Мультимодальность будет рассматриватьсѐ 
нами как смешаннаѐ передача информации в цифровом образовательном 
пространстве, котораѐ осуществлѐетсѐ последовательно различными способами от 
«отправителѐ» к «получателя» и ѐвлѐетсѐ единой в содержательном наполнении. 

Интеграциѐ цифровых технологий осуществлѐетсѐ путём использованиѐ 
мультимодальных мобильных мессенджеров, с помощья которых осуществлѐетсѐ 
смешаннаѐ передача информации. Мультимодальные мобильные мессенджеры в 
настоѐщее времѐ ѐвлѐятсѐ естественной средой коммуникации цифрового 
поколениѐ и все более активно используятсѐ длѐ коммуникации между 
преподавателем и студентами, изменѐѐ и влиѐѐ на методы обучениѐ. 

Ключевые слова: модальность, мультимодальность, бимодальность, 
цифроваѐ образовательнаѐ среда, медиа грамотность, цифровое образовательное 
пространство, мобильные мессенджеры, гибридное обучение. 

АНОТАЦІЯ 
Грудок-Костюшко Марина, Іванова Наталія, Марчук Ірина. Мультимпдальність і 

бімпдальність у цифрпвпму псвітньпму прпстпрі. 
У даній статті розглѐдаятьсѐ понѐттѐ «мультимодальність» і 

«бімодальність», їх функції у створенні цифрового освітнього середовища. 
Фундаментом нового освітнього середовища стаять IT-технології, що дозволѐять 
створявати безперервну освіту та підвищувати її ефективність. Цифрове 
середовище, ѐке повинно забезпечити інтеграція цифрових технологій у процес 
навчаннѐ іноземним мовам і умови длѐ їх ефективного використаннѐ, – це не тільки 
сукупність освітніх ресурсів, ѐкі забезпечуять навчальний процес і освітній 
менеджмент, а й перехід до нових компактних форматів навчаннѐ, мобільних, 
інтерактивних і більш результативних у порівнѐнні з традиційноя освітоя. Процес 
формуваннѐ термінів показую нововведеннѐ, що відбуваятьсѐ в сучасній освіті. 
Мультимодальність розглѐнуто ѐк змішану передачу інформації в цифровому 
освітньому просторі, ѐка здійсняютьсѐ послідовно різними способами від «відправника» 
до «одержувача» і ю юдиноя в змістовому наповненні. Інтеграціѐ цифрових технологій 
здійсняютьсѐ шлѐхом використаннѐ мультимодальних мобільних месенджерів, за 
допомогоя ѐких здійсняютьсѐ змішана передача інформації. Мультимодальні мобільні 

https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiyavprovadzhennya-mediaosviti-v-ukraini-nova-redaktsiya/
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месенджери в цей час ю природним середовищем комунікації цифрового поколіннѐ і все 
більш активно використовуятьсѐ длѐ комунікації між викладачами та студентами: 
транслѐціѐ навчального матеріалу в монологічній і/або діалогічній формі, що забезпечую 
самостійність у його освоюнні; обмін миттювоя інформаціюя, оповіщеннѐ про зміни в 
навчальному процесі тощо. Досвід використаннѐ мультимодальних інструментів 
Інтернету ю необхідним під час організації гібридного навчаннѐ – поюднаннѐ 
дистанційного і очного навчаннѐ, з урахуваннѐм переваг і недоліків обох форм: онлайн і 
офлайн. Гібридне навчаннѐ, оптимізуячи перманентність навчаннѐ, складаютьсѐ з 
очних і онлайн-занѐть. Деѐкі аудиторні години заміняятьсѐ онлайн, ѐкі можуть бути 
синхронними або асинхронними. Різні режими, що використовуятьсѐ під час навчаннѐ, 
доповняять один одного, а стратегіѐ навчаннѐ продумана викладачем таким чином, 
щоб задовольнити потреби учнів та забезпечити виконаннѐ цілей курсу.  

Ключові слова: модальність, мультимодальність, бімодальність, цифрове 
освітню середовище, медіа грамотність, цифровий освітній простір, мобільні 
месенджери, гібридне навчаннѐ. 
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Мета статті – з’ѐсувати виховні можливості ігрової діѐльності у формуванні 
досвіду моральної поведінки підлітків. Методи дослідженнѐ: узагальненнѐ, 
систематизаціѐ, порівнѐннѐ. Результати дослідженнѐ: характеристика різних 
підходів до класифікації ігор, виокремленнѐ відмінних рис ігор, з’ѐсуваннѐ функції ігор 
длѐ формуваннѐ досвіду моральної поведінки старших підлітків. Практичне значеннѐ 
– визначеннѐ ефективності гри у процесі формуваннѐ досвіду моральної поведінки. 
Висновки – ігри маять великий виховний потенціал длѐ формуваннѐ досвіду 
моральної поведінки старших підлітків. Перспективи – обґрунтуваннѐ педагогічних 
умов, ѐкі віддзеркаляять ігрову діѐльність, длѐ формуваннѐ досвіду моральної 
поведінки старших підлітків з метоя запобіганнѐ і протидії булінгу. 

Ключові слова: гра, ігрова діѐльність, вихованнѐ, моральна поведінка, 
підліток. 

 

Постановка проблеми. В Україні грпмадські пчікуваннѐ від реалізації 

державнпї пплітики в галузі рефпрмуваннѐ загальнпї середньпї псвіти 

ппв’ѐзані не лише з ѐкісним засвпюннѐм учнѐми старшпї шкпли 

навчальнпгп матеріалу, але й їх вихпваннѐм згіднп з мпральними 

принципами нашпї культури, традицій, щп фпрмуятьсѐ в складних 

спціпкультурних умпвах. Світпглѐд сучасних підлітків характеризуютьсѐ не 

лише прпгресивними цифрпвим змінами, а й тенденціюя дп руйнуваннѐ 

багатьпх загальнплядських ціннпстей, втратпя мпральних принципів. 
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Тпму все більшпї актуальнпсті набуваю прпблема вихпваннѐ підлітків 

із активнпя життювпя ппзиціюя, здатнпя приймати відппвідальні рішеннѐ, 

кптрі діять згіднп з мпральними принципами, ппважаять гідність та права 

інших лядей. Одним із напрѐмів рпзв’ѐзаннѐ ціюї прпблеми ю дпслідженнѐ 

дпсвіду мпральнпї ппведінки підлітків, урахуваннѐ вікпвпгп підхіду дп 

прпцесу вихпваннѐ підрпстаячпгп ппкпліннѐ, цілеспрѐмпване, ппслідпвне 

фпрмуваннѐ в ньпгп стійких мпральних принципів. 

Сьпгпдні дпслідженнѐ дпсвіду мпральнпї ппведінки підлітків стпїть 

дпсить гпстрп. У сучаснпму суспільстві пдним із мпральнп належних 

пріюнтирів ю еталпн мпральнпї дпбрпчеснпї лядини, у співвіднпшенні з 

ѐким і маю фпрмуватисѐ мпральна ппведінка підлітка. Ппстанпвка й 

вирішеннѐ прпблеми фпрмуваннѐ дпсвіду мпральнпї ппведінки підлітків 

передбачаю ппшук шлѐхів длѐ рпзв’ѐзаннѐ в педагпгічній реальнпсті цьпгп 

складнпгп ѐвища.  

Аналіз актуальних досліджень. Окремі питаннѐ вихпваннѐ мпралі 

(Вихованнѐ моральної самосвідомості, 2016; Кудикіна, 2004; Формуваннѐ 

особистості, 2014) піднімаятьсѐ в сучаснпму суспільстві. Прпведений 

нами пппередній аналіз педагпгічних дпслідженнь О. Вплпшинпї 

(Вплпшина, 2007), О. Гплпбпрпдькп (Гплпбпрпдькп, 2008), В. Ппппва 

(Ппппв, 2014) щпдп різних аспектів мпральнпї ппведінки дпзвплив 

визначити власне ппнѐттѐ (Гузенкп, 2018) дпсвіду мпральнпї ппведінки ѐк 

систему усвідпмлених дій та вчинків, сфпрмпвану в прпцесі набуттѐ знань 

прп мпраль, мпральні нпрми, здпбуттѐ вмінь їх застпсуваннѐ на практиці, 

навичпк мпральних вчинків, ѐкі дпведені дп автпматизму через власні 

емпційнп-впльпві зусиллѐ.  

Прпблема гри ѐк специфічнпї фпрми діѐльнпсті завжди ю актуальнпя. 

Задпвгп дп тпгп ѐк гра стала предметпм наукпвих дпсліджень, впна 

ширпкп викпристпвуваласѐ ѐк засіб рпзвитку й вихпваннѐ пспбистпсті. 

Прпте, у наукпвих кплах немаю пкремпгп дпслідженнѐ, спрѐмпванпгп на 

виѐвленнѐ вихпвних мпжливпстей ігрпвпї діѐльнпсті у фпрмуванні дпсвіду 

мпральнпї ппведінки підлітків. 

Мета статті – з’ѐсувати вихпвні мпжливпсті ігрпвпї діѐльнпсті у 

фпрмуванні дпсвіду мпральнпї ппведінки старших підлітків. 

Методи дослідження. Длѐ дпсѐгненнѐ мети викпристанп тaкi метпди, 

ѐк: тепретичне узагальненнѐ наукпвих ппглѐдів (викладених у педагпгічних 

джерелах з прпблеми дпслідженнѐ фенпмену гри), систематизаціѐ 

(класифікпванп функції гри, пснпвні типи ігпр, ѐкі дпппмагаять сфпрмувати 

дпсвід мпральнпї ппведінки підлітків); ппрівнѐльний метпд (здійсненп 
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співставленнѐ ппглѐдів на визначеннѐ та характеристику ігрпвпї діѐльнпсті). 

Це даю змпгу схарактеризувати зміст ігрпвпї діѐльнпсті у фпрмуванні дпсвіду 

мпральнпї ппведінки старших підлітків. 

Виклад основного матеріалу. ак відпмп, старший підліткпвий вік –  

важливий етап життѐ мплпдпї лядини, кпли в неї фпрмуятьсѐ і 

рпзвиваятьсѐ життюві принципи, мпральні перекпнаннѐ та ѐкпсті дпрпслпї 

пспбистпсті, від ѐких безппсередньп залежить успішність навчаннѐ в шкплі 

та благппплуччѐ у віднпсинах із птпчуячими лядьми (Мафтин та ін., 2020). 

Ігрпва діѐльність – це пдин із видів діѐльнпсті старших підлітків, ѐка 

здійсняю багатпгранний вплив на їхній мпральний рпзвитпк. 

В емпіричній психплпгії та педагпгіці під час вивченнѐ гри 

викпристпвуютьсѐ, здебільшпгп, функціпнальнп-аналітичний підхід. Саме тпді 

гра рпзглѐдаютьсѐ ѐк прпѐв зрілпї психічнпї спрпмпжнпсті. Гра рпзглѐдаютьсѐ 

ѐк прпѐв уѐви абп фантазії, щп викпнуютьсѐ відппвіднп дп різнпманітних 

афективних тенденцій; такпж гра ппв’ѐзана з рпзвиткпм мисленнѐ. З пглѐду 

на це, ми будуюмп зміст гри старшпгп підліткпвпгп віку таким чинпм, щпб 

впна сприѐла фпрмування дпсвіду мпральнпї ппведінки старших підлітків.  

Слід зазначити, щп в наукпвій літературі немаю юдинпї класифікації ігпр. 

Пп-перше, складність класифікації ігпр пплѐгаю в тпму, щп впни відрізнѐятьсѐ 

пдна від пднпї не тільки фпрмальнпя мпделля, набпрпм правил, кількісних 

ппказників, але, й, перш за все, цілѐми. Пп-друге, ігри з пднакпвими 

правилами та інфпрмаційнпя базпя мпжуть бути дпсить різними, пскільки 

викпристпвуятьсѐ з різнпя метпя. Пп-третю, ігри, ѐк і будь-ѐке ѐвище 

культури, ю дпсить динамічними за фпрмпя в межах культури і спціуму. 

Слід зазначити, щп ігри різнѐтьсѐ за змістпвим наппвненнѐм та 

сяжетпм. Це ускладняю аналіз гри ѐк пкремпгп педагпгічнпгп ѐвища. Все ж 

таки підставами длѐ класифікації ігпр мпжуть служити: 

• мета ігпр; 

• пбсѐг учасників гри; 

• навантаженнѐ на учасників; 

• тривалість гри; 

• метпди, фпрми, заспби спілкуваннѐ; 

• структура гри; 

• генезис гри; 

• підґрунтѐ гри; 

• глибина і масштаб інтервенції гри (Організаціѐ вільного часу 

школѐрів, 2006). 
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Дпслідники, ѐкі безппсередньп займаятьсѐ питаннѐми апрпбації ігпр 

(Активні метпди, 2007), стверджуять, щп гра відрізнѐютьсѐ такими рисами:  

• кількість учасників, інтереси ѐких перетинаятьсѐ; 

• наѐвність правил гри длѐ встанпвленнѐ меж припустимих дій; 

• кпнкретна мета длѐ дпсѐгненнѐ ѐкпї непбхідне здійсненнѐ певних дій; 

• взаюмпдіѐ з іншими учасниками в устанпвленпму пбсѐзі; 

• різні мпделі ппведінки длѐ дпсѐгненнѐ мети; 

• рефлексіѐ й підсумки післѐ закінченнѐ гри. 

Одніюя з пспбливпстей застпсуваннѐ гри ю ініціативне втѐгуваннѐ 

учасників не лише дп прпцесу гри, але й дп сампгп її ствпреннѐ. У зв’ѐзку з 

цим, вітчизнѐна дпслідницѐ Р. Вайнпла прпппную таку класифікація ігпр: 

• ігри з штучнпя нестачея інфпрмації; 

• ігри з непбхідним дпппвненнѐм; 

• ігри з сяжетпм; 

• ігри із суперечнпстѐми у змісті; 

• ігри із запланпваними ппмилками у змісті (з метпя виправленнѐ 

ппмилпк учасниками гри); 

• ігри із запланпваним сяжетпм і умпвами, де пцінки й результати 

визначаять учасники (Активні метпди, 2007, с. 93). 

Спираячись на наукпві праці вчених (Впйцѐх, 2014; Кудикіна, 2004), 

щп дпсліджували гру, її склад, типи, функціпнальну рпль, ми маюмп 

мпжливість виділити наступні функції гри, щп, на нашу думку, впливаять 

на фпрмуваннѐ дпсвіду мпральнпї ппведінки старшпгп підлітка. 

Навчальна – рпзвитпк у підлітків пам'ѐті, уваги, мисленнѐ за 

дпппмпгпя елементів психптехніки. 

Виховна – вихпваннѐ підлітків, ѐке укладенп в зміст гри, ігрпвих і рпльп-

вих діѐх і взаюминах у грі длѐ фпрмуваннѐ мпральних ѐкпстей, умінь, навичпк. 

Формуяча – фпрмуваннѐ ѐкісних засад інтелектуальнпї (пізнавальні 

мпжливпсті, лпгічне мисленнѐ) і мпральнпї сфер (мпральні уѐвленнѐ, ѐкпсті, 

нпрми ппведінки) під час систематичнпгп викпристаннѐ ігпр. Старший 

підлітпк птримую знаннѐ прп навкплишню середпвище й життѐ лядей. 

Оріюнтовна – ствпреннѐ штучнпї діѐльнпсті, ѐка маю пріюнтувати 

підлітка на правильну ппведінку в житті суспільства, на фпрмуваннѐ 

мпральних умінь і навичпк, мпральних ціннпстей. 

Комунікативна – устанпвленнѐ емпційних кпнтактів та 

дпбрпзичливих віднпсин під час гри, фпрмуваннѐ мпральних ппчуттів. 

Корекційна – внесеннѐ за дпппмпгпя гри ппзитивних змін у 

свідпмість підлітка щпдп йпгп ппведінки та вплив на структуру 
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пспбистісних ппказників (гра ствпряю умпви длѐ підвищеннѐ рівнѐ власнпї 

звичайнпї ппведінки в житті). 

Заміщена – перепсмисленнѐ значеннѐ властивпсті предметів, речей, 

взаюмин; під час гри підлітпк пперую значеннѐми слів, щп викпнуять 

заміщеннѐ у грі. 

Розважальна – ствпреннѐ сприѐтливпї атмпсфери, перетвпреннѐ гри 

в захппляячий, цікавий, пізнавальний захід. 

Розвивальна – рпзвитпк сприйнѐттѐ, пам'ѐті та мисленнѐ, 

фпрмуваннѐ мпральних ціннпстей, ѐкпстей, умінь, навичпк. 

Регулявальна – ствпреннѐ у грі певних вимпг, ѐкі регуляять 

ппведінку старшпгп підлітка, йпгп мпвне спілкуваннѐ, вчинки та дії, 

пріюнтуять йпгп на фпрмуваннѐ дпсвіду мпральнпї ппведінки й регулѐція 

мпральнпї ппведінки. 

Спираячись на вищевикладене, мпжна сказати, щп спціальнп-

психплпгічні й педагпгічні функції гри ю прпвіднпя характеристикпя в 

прпцесі фпрмуваннѐ пспбистпсті. 

З пглѐду на функції гри, мпжемп виділити такі її відміннпсті: 

• маспвість ігрпвпї діѐльнпсті; 

• актуальність гри, гра маю гпстру, наступальну прирпду; 

• рпзппділ рплей у грі; 

• рпзвитпк твпрчпсті й імпрпвізації у грі. 

Здатність грати сприѐю свпюріднпму бачення всесвіту, впна не 

ппв’ѐзана з вікпм лядини. Прпте, ігри мплпді й дпрпслих маять різні 

підвалини. Підлітпк, ѐкий шукаю мпжливі життюві шлѐхи, викпристпвую гру 

ѐк сппсіб умпвнп пережити інші мпжливі варіанти рпзвитку ппдій, 

викпристані чи невикпристані в реальнпсті. 

Із цьпгп випливаю, щп підлітпк у грі «прпживаю» ѐк вже викпристані, 

мпжливпсті, так і ще невикпристані. Цѐ несхпжість надаю грі мпжливпсті 

стати заспбпм спціалізації підлітка, сприѐю фпрмування в ньпгп мпральних 

ціннпстей. Таким чинпм, у підлітка з’ѐвлѐютьсѐ спрпмпжність 

«ппглиблявати» життювий дпсвід за дпппмпгпя гри. 

На наш ппглѐд, такі пплпженнѐ впливаять на результат гри в підлітка: 

• ппм’ѐкшеннѐ уѐвлених наслідків, ппмилпк, невдач (сприѐннѐ радпсті, 

задпвпленнѐ, упевненпсті); 

• зв’ѐзпк гри між заспбами й метпя, гра надаю мпжливість фантазії й 

варіативнпсті (під час гри мпжливп змінявати мету відппвіднп заспбів 

абп змінявати заспби відппвіднп мети); 

• сталий сценарій, гра не буваю випадкпвпя; 
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• прпюктуваннѐ сприйнѐттѐ зпвнішньпгп світу, гра трансфпрмую 

навкплишній світ підлітка; 

• залученнѐ підлітка дп мпральних ціннпстей, віддзеркаленнѐ 

суспільних ціннпстей; 

• спціалізаціѐ підлітка длѐ фпрмуваннѐ мпралі й мпральних ціннпстей; 

• психптерапіѐ, сприѐннѐ спціальнпму життя підлітка; 

• рпзвитпк мпральнпгп, етичнпгп смаку підлітка; 

• рпзвитпк кпмунікативних умінь і навичпк у мпнплпгічнпму й 

діалпгічнпму мпвленні підлітка. 

Прпппнуюмп, ѐк приклад, дві гри длѐ самппізнаннѐ підлітків і їх 

ненасильницькпгп спілкуваннѐ, фпрмуваннѐ мпральнпї ппведінки, 

рпзвитку емпатії. 

Гра «Чим ми схожі». Мета – ппказати мпжливість зближеннѐ й 

ппрпзуміннѐ лядей, ѐкі, на перший ппглѐд, випадкпвп зустрілисѐ і несхпжі 

між спбпя. Група підлітків ділитьсѐ на пари. Усередині пар учасникам 

прпппнуютьсѐ знайти щпсь спільне. Це мпжуть бути пспбливпсті 

зпвнішнпсті, інтереси, місце прпживаннѐ, кулінарні смаки тпщп. Знайдені 

риси ппвідпмлѐятьсѐ групі. Пптім пари пб'юднуятьсѐ в четвірки, усередині 

ѐких такпж шукаютьсѐ схпжість. Далі мпжна скласти групи з впсьми псіб і 

ппвтприти прпцедуру. 

Гра «так». Мета – удпскпналеннѐ навичпк емпатії і рефлексії. Група 

підлітків рпзбиваютьсѐ на пари. Один із учасників гпвприть фразу, щп 

виражаю йпгп стан, настрій абп відчуттѐ. Післѐ чпгп другий ппвинен 

задавати йпму питаннѐ, щпб утпчнити і з'ѐсувати деталі. Наприклад: 

«Дивнп, але ѐ ппмітила за спбпя, щп, кпли перебувая в веселпму стані, тп 

кплір мпгп пдѐгу ѐскравий». Гра вважаютьсѐ закінченпя, ѐкщп у відппвідь 

на рпзпитуваннѐ учасник птримую три ппзитивні відппвіді «так». 

Отже, пскільки у грі підлітки вільні та мимпвплі мпжуть вислпвити влас-

ну спціальну перевагу, тп гра виступаю ще й діагнпстичним заспбпм. Так, гру 

мпжна схарактеризувати ѐк кпмплексну діѐльність, адже впна ппюдную і рп-

зум, і ппчуттѐ підлітка. Окрім тпгп, гра длѐ підлітка – це активне та результа-

тивне «прпживаннѐ». Тпму невипадкпвп в наукпвих здпбутках вітчизнѐних і 

зарубіжних педагпгів гра виступаю важливим крпкпм длѐ фпрмуваннѐ та 

рпзвитку кпжнпї пспбистпсті (Організаціѐ вільного часу школѐрів, 2006). 

Таким чинпм, пснпвним критеріюм щпдп ефективнпсті гри у прпцесі 

фпрмуваннѐ дпсвіду мпральнпї ппведінки виступаю гптпвність підлітків дп 

мпральних дій, сталпї мпральнпї ппведінки. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Виснпвки 

рпбпти – ствердженнѐ прп те, щп ігри маять великий вихпвний пптенціал 

длѐ фпрмуваннѐ дпсвіду мпральнпї ппведінки старшпгп підлітка. 

Перспективами ппдальших рпзвідпк у цьпму напрѐмі вважаюмп 

пбґрунтуваннѐ педагпгічних умпв, ѐкі віддзеркаляять ігрпву діѐльність, 

длѐ фпрмуваннѐ дпсвіду мпральнпї ппведінки старших підлітків з метпя 

заппбіганнѐ і прптидії булінгу. 
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РЕЗЮМЕ 
Гузенко Наталья. Впспитательные впзмпжнпсти игрпвпй деѐтельнпсти длѐ 

фпрмирпваниѐ ппыта нравственнпгп ппведениѐ ппдрпсткпв. 
Цель статьи – выѐснить воспитательные возможности игровой 

деѐтельности длѐ формированиѐ опыта нравственного поведениѐ подростков. 
Методы исследованиѐ: обобщение, систематизациѐ, сравнение. Результаты 
исследованиѐ: характеристика различных подходов к классификации игр, выделение 
отличительных черт игр, выѐснение функции игр длѐ формированиѐ опыта 
нравственного поведениѐ старших подростков. Практическое значение – 
определение эффективности игры в процессе формированиѐ опыта нравственного 
поведениѐ. Выводы – игры имеят большой воспитательный потенциал длѐ 
формированиѐ опыта нравственного поведениѐ старших подростков. Перспективы 
заклячаятсѐ в обосновании педагогических условий, отражаящих игровуя 
деѐтельность длѐ формированиѐ опыта нравственного поведениѐ старших 
подростков с целья предотвращениѐ и противодействиѐ буллингу. 

Ключевые слова: игра, игроваѐ деѐтельность, воспитание, нравственное 
поведение, подросток. 

SUMMARY 
Huzenko Nataliia. Upbringing possibilities of games in the development of moral 

behavior experience for adolescents. 

Development of moral behavior experience for adolescents attracts much attention 

nowadays. Searching the ways for solving the problem of moral behavior experience for 

adolescents needs the research in the pedagogical reality of the phenomenon. Some aspects 

of moral behavior are studied. It is possible to define a moral behavior as a system of clear 

activities, gained in the process of getting knowledge about morality, moral norms, as well as 

in the process of developing skills how to use the knowledge and skills in practice about 

moral principles. The problem of using games in upbringing is relevant. Different games are 
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widely used for a person’s upbringing, education, and development. But there are no specific 

papers devoted to upbringing possibilities for moral behavior experience for adolescents with 

game usage. The purpose of the article is to find out the upbringing possibilities of games in 

the development of moral behavior experience for adolescents. The research methods are 

generalization, systematization, comparison. The research results are characteristics of 

various approaches to game classifications highlighting the distinctive features of games, the 

clarification of different game functions for the development of moral behavior experience 

for adolescents. The practical value of the paper is determining the effectiveness of games in 

the development process of moral behavior experience for adolescents. The main criterion for 

a game efficiency in the development process of moral behavior experience for adolescents is 

adolescents’ readiness for moral activities. It is reflected in moral values, motives, 

perceptions, moral knowledge, moral skills, and attitudes. The conclusion is the statement 

that games have great upbringing potential for moral behavior experience for adolescents. 

The research prospects are searching pedagogical conditions connected with using games 

and moral behavior experience for adolescents to prevent bullying. 

Key words: game, game activity, upbringing, moral behavior, adolescent. 
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ФЕНОМЕН «КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я» ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 
 

Метоя статті ю розкриттѐ теоретичних аспектів феномену «культура 
здоров’ѐ» ѐк актуальної наукової проблеми. Під чаc підготовки статті використано 
методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, психологічної 
літератури); інтерпретаційно-аналітичний метод, узагальненнѐ. Наголошено на 
необхідності збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ лядини ѐк одніюї з найгостріших 
проблем сучасного суспільства, головного стратегічного завданнѐ вітчизнѐної 
державної політики, що зумовило поѐву нового напрѐму студіяваннѐ – «культура 
здоров’ѐ». Констатовано відсутність юдиного поглѐду щодо розуміннѐ феномену 
«культура здоров’ѐ» та його чіткого термінологічного визначеннѐ. Відзначено, що 
термін «культура здоров’ѐ» ю не простим поюднаннѐм означених понѐть, а 
феноменом, що в сукупності, синтезуячи їх клячові ознаки, утворяю нову  ѐкість, 
новий особливий зміст. Внесено уточненнѐ щодо трактуваннѐ понѐть «культура», 
«здоров’ѐ». Проаналізовано провідні наукові позиції, пов’ѐзані з інтерпретаціюя 
понѐттѐ «культура здоров’ѐ», й запропоновано власне трактуваннѐ. Зроблено 
висновок, що культуру здоров’ѐ слід розглѐдати ѐк нове, ѐкісне утвореннѐ 
особистості, що акумуляю її ставленнѐ до власного здоров’ѐ, здорового способу 
життѐ, чим, власне, спричинѐю свідоме прагненнѐ самостійно й креативно 
вдосконалявати фізичну, психічну і духовну сферу своюї життюдіѐльності, 
ґрунтовану на самопізнанні та адекватній самооцінці стану здоров’ѐ. 

Ключові слова: життюдіѐльність, збереженнѐ, здоров’ѐ, здоровий спосіб 
життѐ, культура, культура здоров’ѐ, нова ѐкість особистості. 
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Постановка проблеми. В умпвах сьпгпденнѐ збереженнѐ і зміцненнѐ 

здпрпв’ѐ лядини ю пдніюя з найгпстріших прпблем сучаснпгп суспільства, 

гплпвним стратегічним завданнѐм вітчизнѐнпї державнпї пплітики, щп спри-

чинилп ппѐву нпвпгп напрѐму студіяваннѐ – «культури здпрпв’ѐ» у вітчиз-

нѐній та зарубіжній наукпвій літературі ѐк спціальнпгп ѐвища, щп характер-

ризую загальний прпгрес суспільства і лядини, ѐк невід’юмнпї складпвпї 

загальнпї культури пспбистпсті. Пппри ширпту викпристаннѐ фенпмену «куль-

тура здпрпв’ѐ» в наукпвпму дискурсі, на сьпгпдні відсутній юдиний ппглѐд на 

рпзуміннѐ пзначенпгп ппнѐттѐ та йпгп чітке термінплпгічне визначеннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень засвідчую різнпаспектність, 

міждисциплінарність прпблеми фпрмуваннѐ культури здпрпв’ѐ, зпкрема: у 

рпзвідках філпспфів і спціплпгів (Я. Лисицин, О. Сахнп, Л. Сущенкп, Л. Рубіна) 

студіяятьсѐ тепретикп-метпдплпгічні засади пзначенпї прпблеми; у 

педагпгічних – фпрмуваннѐ здпрпвпгп сппспбу життѐ (О. Вакуленкп, Л. 

Жалілп, Н. Кпмарпва, Р. Левін, І. Сплпненкп, О. аременкп); у працѐх медиків 

(М. Ампспв, Г. Апанасенкп, В. Впйтенкп та ін.) – специфічні аспекти фенпмену 

«здпрпв’ѐ»; у ракурсі валеплпгії, фізичнпї культури та сппрту (Я. Драгнюв, 

С.Кириленкп, В. Магін, О. Міхеюнкп, В. Скумін та ін.); фпрмуваннѐ культури 

здпрпв’ѐ пспбистпсті у плпщині сучаснпгп гуманітарнпгп знаннѐ (А. Баранпв, 

В. Гпращук, Г. Кривпшеюва, С. Кириленкп, С. Лебедченкп, Я. Мельник, 

В. Скумін та інші); психплпгічні аспекти фпрмуваннѐ культури здпрпв’ѐ 

пспбистпсті (Я. Сурмѐк, Л. Кудрик та ін.).  

Мета статті пплѐгаю в рпзкритті тепретичних аспектів фенпмену 

«культура здпрпв’ѐ» ѐк актуальнпї наукпвпї прпблеми. 

Методи дослідження. Під час підгптпвки статті викпристанп методи 

дослідженнѐ: тепретичні (аналіз філпспфськпї, педагпгічнпї, психплпгічнпї 

літератури); інтерпретаційнп-аналітичний метпд, узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Передусім, звертаюмп увагу на те, щп 

термін «культура здпрпв’ѐ» ю не прпстим ппюднаннѐм пзначених ппнѐть, а 

фенпменпм, щп в сукупнпсті, синтезуячи їх клячпві пзнаки, утвпряю «нпву  

ѐкість, нпвий пспбливий зміст» (за В. Cкуміним), а відтак, – зумпвляю 

непбхідність внесеннѐ утпчненнѐ щпдп дефініціяваннѐ ппнѐть «культура» і 

«здпрпв’ѐ». 

Зауважимп, ппнѐттѐ «здпрпв’ѐ» маю численні трактуваннѐ через 

тривалу істпрія свпгп вивченнѐ й викпристаннѐ  вітчизнѐними та 

зарубіжними фахівцѐми різних наукпвих напрѐмів. Однак, ми не ставимп 

за мету всебічнп прпаналізувати ппзиції наукпвців щпдп сутнпсті ппнѐттѐ 

«здпрпв’ѐ», а натпмість висвітлимп власне баченнѐ. При цьпму ми 
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дптримуюмпсѐ найбільш ппширенпгп  визначеннѐ, ппданпгп у Статуті 

Всесвітньпї прганізації пхпрпни здпрпв’ѐ, де зазначенп, щп «здпрпв’ѐ – це 

стан ппвнпгп фізичнпгп, духпвнпгп та спціальнпгп благппплуччѐ, а не тільки 

відсутність хвпрпб та фізичних вад»  (WHO, 2006).  

В «Енциклппедії псвіти» дефініціѐ «здпрпв’ѐ» трактуютьсѐ ѐк 

«динамічний стан прганізму, ѐкий характеризуютьсѐ виспким енергетичним 

пптенціалпм, пптимальними адаптаційними реакціѐми на зміни дпвкіллѐ, 

щп забезпечую гармпнійний фізичний, психпемпційний і спціальний 

рпзвитпк пспбистпсті, її активне дпвгпліттѐ, ппвнпцінне життѐ, ефективну 

прптидія захвпряваннѐм» (Кремень, 2008, с. 318). 

Кпнструктивним, на наш ппглѐд, ю твердженнѐ, згіднп з ѐким 

здпрпв’ѐ визначаютьсѐ ѐк «цілісний динамічний стан, ѐкий 

характеризуютьсѐ певними резервами синергетичнпї, пластичнпї і 

регулѐтпрнпї забезпеченпсті функцій, стійкпсті дп впливу негативних 

чинників зпвнішньпгп середпвища і ю пснпвпя длѐ викпнаннѐ спціальних і 

біплпгічних функцій» (Бпйчук, 2017). 

Відзначимп, щп ппнѐттѐ «культура» вивчаютьсѐ різними галузѐми 

знань з ппзицій власних вимпг і завдань. Дп прикладу, у дпвідкпвих 

виданнѐх, зпкрема у Великпму тлумачнпму слпвнику українськпї мпви за 

ред. В. Бусела, ппнѐттѐ «культура» трактуютьсѐ ѐк «сукупність матеріальних 

і духпвних ціннпстей, ствпрених лядствпм прптѐгпм йпгп істпрії», 

«псвіченість, вихпваність», «рівень, ступінь дпскпналпсті ѐкпї-небудь галузі 

гпсппдарськпї абп рпзумпвпї діѐльнпсті» (Бусел, 2005, с. 596). Утпчняютьсѐ 

такпж, щп в найзагальнішпму виглѐді культура визначаютьсѐ ѐк сукупний 

результат прпдуктивнпї діѐльнпсті лядей; у вузькпму, пспбистіснпму 

рпзумінні, − ѐк певні ціннпсті та нпрми ппведінки лядини в спціальнпму й 

прирпднпму птпченні (Гпращук, 2003, с. 5). 

Пппри рпзмаїттѐ трактувань фенпмену «культура», длѐ нас вартісним 

ю педагпгічний аспект цьпгп ппнѐттѐ ѐк мпжливість впливу на фпрмуваннѐ 

культури здпрпв’ѐ, адже лядські ціннпсті (етичні, мпральні, естетичні) 

зпсереджені саме в ній, а лядина з дпстатнім рівнем  культури здпрпв’ѐ ю 

не тільки «сппживачем» свпгп здпрпв’ѐ, а й «вирпбникпм», пскільки 

ппстійнп піклуютьсѐ прп йпгп збереженнѐ та зміцненнѐ. 

Нам видаютьсѐ, щп семантичне ѐдрп інтерпретації ппнѐттѐ «культура 

здпрпв’ѐ» кпреляю з філпспфським визначеннѐм категпрії «культура», у 

ракурсі ѐкпгп цей фенпмен характеризуютьсѐ ѐк з урахуваннѐм пспбливпстей 

кпнкретнп-істпричних фпрм лядськпї життюдіѐльнпсті на різних етапах 

суспільнпгп рпзвитку, суспільнп-екпнпмічних фпрмацій, етнічних і 
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націпнальних спільнпстей, так і специфіки ппведінки, свідпмпсті й діѐльнпсті 

лядей у кпнкретних сферах суспільнпгп життѐ. Дп тпгп ж, трактуваннѐ 

культури ѐк «системи прпграм лядськпї діѐльнпсті, ппведінки і спілкуваннѐ 

лядини длѐ зміни та вдпскпналеннѐ суспільнпгп життѐ в усіх йпгп пснпвних 

виѐвах» (Кремень, 2008, с. 439), впчевидь, маю міцне філпспфське підґрунтѐ. 

Щпдп ппнѐттѐ «культура здпрпв’ѐ», тп звертаюмп увагу на те, щп на 

сьпгпдні відсутню йпгп пднпзначне тлумаченнѐ. Серед наукпвців, ѐкі 

заппчаткували термінплпгічне вживаннѐ пзначенпгп фенпмену, слід 

назвати Л. Татарнікпву. Змістпве наппвненнѐ ппнѐттѐ «культура здпрпв’ѐ», 

на думку вченпї-валеплпга, вклячаю наѐвність в пспбистпсті валеплпгічних 

знань, сампкпрекція психплпгічнпгп стану та залученість пспбистпсті дп 

прпцесу пвплпдіннѐ відппвідними знаннѐми (Татарникпва, 1997, с.194).  

Кпнструктивним уважаюмп твердженнѐ, згіднп з ѐким культура 

здпрпв’ѐ рпзглѐдаютьсѐ ѐк «частина загальнплядськпї культури, щп 

передбачаю знаннѐ лядинпя свпїх генетичних, фізіплпгічних і 

психплпгічних мпжливпстей, метпдів і заспбів кпнтрпля, збереженнѐ та 

рпзвитпк власнпгп здпрпв’ѐ, а такпж уміннѐ передавати 

здпрпв’ѐзбережувальні знаннѐ іншим» (Вайнер, 2001, с. 176). 

У плпщині ппрушенпї прпблеми вартую уваги думка О. Южпвпї щпдп 

випкремленнѐ двпх пснпвних підхпдів, ѐкі зустрічаятьсѐ в наукпвій 

літературі під час пбґрунтуваннѐ викпристаннѐ ппнѐттѐ «культура 

здпрпв’ѐ» в педагпгічних дпслідженнѐх. ак слушнп відзначаю наукпвець, за 

першим підхпдпм, культура здпрпв’ѐ пспбистпсті рпзглѐдаютьсѐ 

дпслідниками (В. Гпращук, С. Кириленкп, О. Кириченкп, В. Оржехпвська,  

М. Гплікпв, В. Макаренкп та ін.) з ппзиції освітньої мети, де клячпвими 

параметрами у визначенні цьпгп фенпмену ю пбсѐг знань, умінь, навичпк і 

дпцільність їх вживаннѐ пспбистістя в спціпкультурнпму середпвищі ѐк 

кпмппнента загальнпї культури. Прпіляструюмп цей підхід деѐкими 

визначеннѐми наукпвців. Так, наприклад, В. Гпращук рпзглѐдаю культуру 

здпрпв’ѐ  ѐк важливий кпмппнент загальнпї культури лядини, зумпвлений 

матеріальним і духпвним середпвищем життюдіѐльнпсті суспільства, щп 

виражаютьсѐ в системі ціннпстей, знань, пптреб, умінь і навичпк лядини з 

фпрмуваннѐ, збереженнѐ і зміцненнѐ її здпрпв’ѐ (Гпращук, 2003). 

В. Оржехпвськпя ппнѐттѐ «культура здпрпв’ѐ» пптрактпванп ѐк 

невід’юмна складпва загальнпї культури пспбистпсті, щп забезпечую певний 

рівень знань, умінь, навичпк з питань фпрмуваннѐ, відтвпреннѐ, зміцненнѐ 

здпрпв’ѐ й характеризуютьсѐ виспким рівнем культури ппведінки стпспвнп 

власнпгп здпрпв’ѐ і здпрпв’ѐ птпчуячих  (Оржехпвська, 2006). 
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Нам імппную ппзиціѐ В. Макаренкп щпдп характеристики культури 

здпрпв’ѐ ѐк сфпрмпванпсті уѐвлень прп здпрпв’ѐ і здпрпвий сппсіб життѐ; 

знаннѐ прп заспби збереженнѐ і зміцненнѐ здпрпв’ѐ; усвідпмленнѐ 

базпвих ресурсів свпгп прганізму, відппвідальнпсті за стан власнпгп 

здпрпв’ѐ; рпзвитпк навичпк психпфізичнпї сампрегулѐції й сампкпнтрпля; 

відсутність шкідливих звичпк (Макаренкп, 2009). 

За другим підхпдпм учені (О. Ахвердпва, В. Магін, В. Кпжанпв та ін.) 

характеризуять фенпмен «культура здпрпв’ѐ» ѐк психолого-педагогічне 

особистісне утвореннѐ. Зпкрема, за О. Ахвердпвпя та В. Магіним, 

культура здпрпв’ѐ ю інтегративним пспбистісним утвпреннѐм, прпѐвпм 

гармпнійнпсті, багатства й ціліснпсті пспбистпсті, універсальнпсті її зв’ѐзків 

із птпчуячим світпм і лядьми, а такпж здатнпсті дп твпрчпї й активнпї 

життюдіѐльнпсті (Ахвердпва та Магин, 2002). 

У цій плпщині існую такпж думка, щп культура здпрпв’ѐ ю 

індивідуальнп-ціліснпя структурпя сампсвідпмпсті, щп прпѐвлѐютьсѐ в 

юднпсті фізичних, біплпгічних, психплпгічних, спціальних і духпвних 

складпвих її пспбистпсті, щп визначаять її сппсіб життѐ, перспнальний 

зміст і властивп здпрпв’ѐ (Латишева та ін., 2002). 

Ми цілкпм ппгпджуюмпсѐ з Г. Куртпвпя щпдп визначеннѐ ппнѐттѐ 

«культура здпрпв’ѐ» ѐк «інтегративнпї характеристики пспбистпсті та її 

діѐльнпсті, щп відпбражаю синтетичну прирпду культури, ѐка пб’юдную 

ствпреннѐ лядинпя матеріальних і духпвних ціннпстей ѐк результат 

системи її ставленнѐ дп прирпди, суспільства, сампї себе і свпгп здпрпв’ѐ, 

зв’ѐзку лядини зі світпм і прпѐву в ньпму через ствпрявані нея ціннпсті» 

(Куртпва, 2008, с. 168).  

Ппдібнпї думки дптримуютьсѐ й С. Кириленкп, стверджуячи, щп куль-

тура здпрпв’ѐ виѐвлѐютьсѐ ѐк у прпфілактичній діѐльнпсті учнів, так і у веденні 

здпрпвпгп сппспбу життѐ, щп забезпечую юдність фізичнпгп, психічнпгп, 

духпвнпгп й спціальнпгп рпзвитку пспбистпсті (Кириленкп, 2004, с. 20-22). 

Сугплпснпя і впднпчас змістпвнп глибшпя нам видаютьсѐ ппзиціѐ В. 

Скуміна, ѐкий нагплпшую на непбхіднпсті рпзглѐду культури здпрпв’ѐ ѐк 

невід’юмнпї складпвпї культури духпвнпї і мпральнпї, культури праці й відпп-

чинку, культури пспбистпсті та культури взаюмин, ппзаѐк впна характери-

зуютьсѐ вченим ѐк інтегральна галузь знань, щп рпзрпблѐю й вирішую тепре-

тичні та практичні завданнѐ гармпнійнпгп рпзвитку духпвних, психічних і 

фізичних сил лядини, фпрмуваннѐ пптимальнпгп біпспціальнпгп середп-

вища, щп забезпечую вищий рівень життютвпрчпсті (Скумин, 1995, с.15-29).  
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Відзначаютьсѐ такпж, щп культура здпрпв’ѐ ю усвідпмленпя системпя 

дій і ставлень, щп значнпя мірпя визначаять ѐкість індивідуальнпгп й 

суспільнпгп здпрпв’ѐ, ѐке складаютьсѐ зі ставленнѐ дп свпгп здпрпв’ѐ та 

здпрпв’ѐ інших лядей, а такпж веденнѐ здпрпвпгп сппспбу життѐ. За 

твердженнѐм А. Мітѐювпї, «культуру здпрпв’ѐ пптрібнп визначати не лише 

ѐк сукупність знань, але і ѐк активнп-зацікавлену ппведінку, щп базуютьсѐ 

на етичних засадах ставленнѐ лядини дп фізичнпгп пптенціалу свпгп 

рпзвитку»  (Митѐева, 2008, с.8). 

Існую думка (Я. Кпзерук, А. Гпрбань, О. Нестерпв, В. Артеменкп, 

Н. Кваша), щп за умпви закладеннѐ пснпв прпграми сампзбереженнѐ, 

сампреалізації, сампрпзвитку, щп призвпдѐть дп гармпнійнпї юднпсті всіх 

кпмппнентів здпрпв’ѐ і ціліснпгп рпзвитку пспбистпсті, культура здпрпв’ѐ 

визначаютьсѐ ѐк інтегративна пспбистісна ѐкість, щп фпрмуютьсѐ в прпцесі 

систематичнпгп, цілеспрѐмпванпгп вихпваннѐ і навчаннѐ на пснпві емпційнп-

цінніснпгп ставленнѐ дп свпгп здпрпв’ѐ, дпмінантнпсті валеплпгічнпгп 

мисленнѐ, дпсвіду й навичпк у практиці прганізації здпрпвпгп сппспбу життѐ.  

З урахуваннѐм предмету дпслідженнѐ пспбливпгп значеннѐ длѐ нас 

набуваю наукпва рпзвідка Н. Малѐрчук «Культура здпрпв’ѐ педагпга», у ѐкій 

культура здпрпв’ѐ рпзглѐдаютьсѐ у світпглѐднпму аспекті й визначаютьсѐ ѐк 

неперервнп трансфпрмуяча система знань, цінніснп-смислпвих настанпв, 

мптиваційнп-впльпвпгп дпсвіду пспбистпсті та її практичнпї діѐльнпсті, 

спрѐмпванпї на пізнаннѐ, рпзвитпк, удпскпналеннѐ індивідуальнпгп здпрпв’ѐ, 

непбхіднпгп длѐ ѐкіснпгп життѐ, прпдуктивнпгп дпвгпліттѐ, радіснпгп 

викпнаннѐ пбпв’ѐзків, ппкладених на лядину життѐм (Малѐрчук, 2008). 

ак слушнп нагплпшуять Я. Сурмѐк і Л. Кудрик, «культура здпрпв’ѐ псп-

бистпсті виражаютьсѐ у глибині й системнпсті знань, рівні сфпрмпванпсті гума-

ністичних ціннісних пріюнтацій, рпзвиненпсті різних типів мисленнѐ (лпгічнп-

раціпнальнпгп та пбразнп-інтуїтивнпгп), рпзумінні вихпвних мпжливпстей 

націпнальних культуpнп-істпpичних традицій, активнпсті пздпрпвчпї діѐль-

нпсті, в емпційнп-цінніснпму ставленні дп навчаннѐ й майбутньпї прпфесії, 

здатнпсті дп спілкуваннѐ на теми здпрпв’ѐ, умінні рпзрпблѐти й удпскпналя-

вати індивідуальну пздпрпвчу систему та вести здпрпвий сппсіб життѐ». При 

цьпму наукпвці маять рація, відзначаячи твпрчу ппзиціѐ індивіда ѐк вищий 

ппказник культури здпрпв’ѐ, щп виѐвлѐютьсѐ в усвідпмленні ціннпсті здпрпв’ѐ 

і знань прп ньпгп, умінні сампстійнп знахпдженнѐ й визначеннѐ причини 

хвпрпби, у тпму числі духпвнп-психплпгічних, а такпж змінявати за пптреби 

пздпрпвчі технплпгії (Сурмѐк та Кудрик, 2012, с. 169). 
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Отже, крізь призму викладених тепретичних ппзицій культура 

здпрпв’ѐ рпзуміютьсѐ нами ѐк складпва загальнпї культури пспбистпсті, 

інтегративна ѐкість, щп акумуляю систему знань прп здпрпв’ѐ ѐк спціальнп-

культурне ѐвище, кпмппненти здпрпвпгп сппспбу життѐ, систему ціннісних 

пріюнтацій, усвідпмленнѐ пспбистіснпї значущпсті ціннпсті здпрпв’ѐ ѐк 

непбхіднпсті пспбистіснпгп сампрпзвитку, здатність усвідпмленпгп 

вирпбленнѐ індивідуальнпї стратегії збереженнѐ й рпзвитку здпрпв’ѐ, щп 

виѐвлѐютьсѐ у здпрпв’ѐзбережувальній ппведінці.   

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чинпм, на підставі прпведенпгп тепретичнпгп аналізу цілкпм правпмірнп 

стверджувати, щп культуру здпрпв’ѐ слід рпзглѐдати ѐк нпве, ѐкісне 

утвпреннѐ пспбистпсті, щп акумуляю її ставленнѐ дп власнпгп здпрпв’ѐ, 

здпрпвпгп сппспбу життѐ, чим, власне, спричинѐю свідпме прагненнѐ 

сампстійнп й креативнп вдпскпналявати фізичну, психічну і духпвну сферу 

свпюї життюдіѐльнпсті, ґрунтпвану на самппізнанні та адекватній самппцінці 

стану здпрпв’ѐ. Впчевидь, ппнѐттѐ «культура здпрпв’ѐ» ю інтегративним 

утвпреннѐм, ѐке вклячаю не лише такі характеристики, ѐк ціннісне 

ставленнѐ дп власнпгп здпрпв’ѐ, фізичне, психічне й духпвне здпрпв’ѐ, 

здпрпвий сппсіб життѐ, але такпж твпрчу активність щпдп збереженнѐ та 

зміцненнѐ свпгп прганізму та свідпму спціальну відппвідальність. У 

плпщині пкресленпгп перспективи подальших наукових розвідок 

ппв’ѐзуюмп з дпслідженнѐм пспбливпстей фпрмуваннѐ культури здпрпв’ѐ 

дітей дпшкільнпгп та мплпдшпгп шкільнпгп віку, зпкрема, в умпвах 

навчальнп-вихпвнпгп кпмплексу «Шкпла-садпк». 
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РЕЗЮМЕ 
Замрозевич-Шадрина Светлана. Фенпмен «культура здпрпвьѐ» как научнаѐ 

прпблема. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ раскрытие теоретических аспектов феномена «куль-

тура здоровьѐ» как актуальной научной проблемы. При подготовке статьи исполь-
зованы методы исследованиѐ: теоретические (анализ философской, педагогической, 
психологической литературы), интерпретационно-аналитический метод, обобщение. 
Отмечена необходимость сохранениѐ и укреплениѐ здоровьѐ как одной из самых острых 
проблем современного общества, главной стратегической задачи отечественной 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts/2009_8/09tvmtme.pdf
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/Press/SP/2009N2/p63-67.htm
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государственной политики, что обусловило поѐвление нового направлениѐ изучениѐ – 
«культура здоровьѐ». Констатировано отсутствие единого взглѐда относительно 
пониманиѐ феномена «культура здоровьѐ» и его четкого терминологического 
определениѐ. Отмечено, что термин «культура здоровьѐ» ѐвлѐетсѐ не простым 
сочетанием указанных понѐтий, а феноменом, который в совокупности, синтезируѐ их 
клячевые признаки, образует новое качество, новый особый смысл. Внесены уточнениѐ 
относительно трактовки понѐтий «культура», «здоровье». Проанализированы 
ведущие научные позиции, свѐзанные с интерпретацией понѐтиѐ «культура здоровьѐ», 
и предложена собственнуя трактовка. Сделан вывод, что культуру здоровьѐ следует 
рассматривать как новое, качественное образование личности, аккумулируящее ее 
отношение к собственному здоровья, здоровому образу жизни, чем, собственно, 
вызывает сознательное стремление самостоѐтельно и креативно совершенствовать 
физическуя, психическуя и духовнуя сферу своей жизнедеѐтельности, основаннуя на 
самопознании и адекватной самооценке состоѐниѐ здоровьѐ.  

Ключевые слова: жизнедеѐтельность, сохранение, здоровье, здоровый образ 
жизни, культура, культура здоровьѐ, новое качество личности. 

SUMMARY 
Zamrozevich-Shadrina Svetlana. Phenomenon “culture of health” as a scientific 

problem  
The purpose of the article is to reveal the theoretical aspects of the phenomenon of 

“health culture” as an urgent scientific problem. In preparing the article, research methods were 
used: theoretical (analysis of philosophical, pedagogical, psychological literature), interpretation 
and analytical method, generalization. The need to preserve and strengthen health is noted as 
one of the most acute problems of the modern society, the main strategic task of the national 
state policy, which led to the emergence of a new direction of study – “health culture”. The 
absence of a unified view regarding the understanding of the phenomenon of “culture of health” 
and its clear terminological definition was stated. It is noted that the term “health culture” is not 
a simple combination of these concepts, but a phenomenon that, together, synthesizing their key 
features, forms a new quality, a new special meaning. Clarifications have been made regarding 
the interpretation of the concepts of “culture”, “health”. The leading scientific positions related to 
the interpretation of the concept of “health culture” are analyzed, and their own interpretation is 
proposed. It is concluded that the culture of health should be considered as a new quality of the 
individual, accumulating his attitude to his own health, a healthy lifestyle, which, in fact, causes a 
conscious desire to independently and creatively improve the physical, mental and spiritual 
sphere of his life, based on self-knowledge and adequate self-assessment of health status. It is 
concluded that the concept of “health culture” is an integrative quality, which includes not only 
such characteristics as values of one’s own health – physical, mental and spiritual, healthy 
lifestyle, but also creative activity to preserve and strengthen one’s body and conscious social 
responsibility. In the plane of the outlined perspective of further scientific research we connect it 
with features of formation of the culture of health of children of preschool and primary school 
age, in particular, in the conditions of an educational complex “School-kindergarten”. 

Key words: vital activity, preservation, health, healthy lifestyle, culture, health 
culture, new personality quality. 
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РОЗРОБКА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ З ОСНОВ КОМП’ЮТЕРНОГО 

ДИЗАЙНУ ДЛЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 
 

Статтѐ присвѐчена розробці та реалізації факультативного курсу з основ 
комп’ятерного дизайну длѐ учнів профільної школи. Визначено роль та місце 
комп’ятерного дизайну в інформатичній підготовці учнів профільної школи. Розроблено 
та науково-обґрунтовано структуру та зміст цього курсу. Розкрито важливість 
розробки й упровадженнѐ факультативних курсів у навчальний процес длѐ учнів 
профільної школи. Висвітлено основні завданнѐ інформатизації освітнього процесу, 
серед ѐких створеннѐ сприѐтливих умов длѐ учнів, реалізації їхнього інтелектуального 
потенціалу за рахунок упровадженнѐ в навчальний процес інформаційно-комунікаційних 
та педагогічних технологій з використаннѐм принципів комп’ятерного дизайну. 

Ключові слова: інформаційне суспільство, комп’ятерний дизайн, 
факультативний курс, навчальна програма, профільна школа. 

 

Постановка проблеми. В умпвах сьпгпденнѐ відбуваютьсѐ стрімкий 

рпзвитпк «інфпрмаційнпгп суспільства» та впрпвадженнѐ інфпрмаційних 

технплпгій у всі сфери життюдіѐльнпсті, адже кпжнпгп днѐ зрпстаю пптреба 

в птриманні псвіти дистанційнп. Існуячі й майбутні іннпваційні педагпгічні 

технплпгії і метпди не мпжна викпристпвувати без ширпкпгп 

впрпвадженнѐ в псвітній прпцес іннпваційних та інфпрмаційних технплпгій 

пбпв’ѐзкпвп з викпристаннѐм принципів кпмп’ятернпгп дизайну, пскільки 

саме за дпппмпгпя їх застпсуваннѐ мпжливп ппвнпя мірпя рпзкрити 

дидактичні функції цих технплпгій і метпдів, та значнп підвищити 

результати успішнпсті учнів. (Підгпрна, 2018).  

Педагпгічнп виважене й тепретичнп та експериментальнп 

пбґрунтпване викпристаннѐ в навчальнпму прпцесі сучасних 

інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій у гармпнійнпму ппюднанні з 

наукпвп-метпдичними надбаннѐми минулпгп даю мпжливість вже в 

закладах загальнпї середньпї псвіти сфпрмувати знаннѐ, щп лежать в 

пснпві багатьпх сучасних, ппв’ѐзаних із нпвими інфпрмаційними і 

вирпбничими технплпгіѐми, прпфесій (Жалдак, 2011).  

Аналіз досліджень. Різні аспекти прпблеми впрпвадженнѐ та 

ппдальшпгп застпсуваннѐ кпмп’ятернпгп дизайну та графіки в діѐльність 

суспільства, зпкрема в псвітній прпстір дпслідженп у працѐх О. Швецѐ, 
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В. Титаренка, Я. Срибна, В. Бажана, М. Близняк. Викпристаннѐ 

інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій у навчальнпму прпцесі 

рпзглѐдали у свпїх працѐх В. Бикпв , М. Жалдак, В. Франчук, Т. Підгпрна, 

Н. Мпрзе, О. Спірін. Питаннѐ рпзрпбки навчальних курсів та дпцільність їх 

викпристаннѐ, пспбливп в умпвах дистанційнпї псвіти, дпсліджувалисѐ 

Н. Задпрпжнпя, А. Андрюювим, І. Гпрпхпвським, В. Франчукпм, М. Умрик. 

Аналіз наукпвп-педагпгічнпї літератури та інших джерел даних 

свідчить прп те, щп активне впрпвадженнѐ кпмп’ятернпгп дизайну в 

псвітній прпцес ю важливпя передумпвпя успішнпсті навчальнпї 

діѐльнпсті, тпму існую реальна пптреба у викпристанні нпвих технплпгій та 

їх пбґрунтпванпму впрпвадженні в псвітній прпстір, щп зумпвляю 

непбхідність більш детальнпгп рпзглѐду пзначенпгп ппнѐттѐ. 

З пглѐду на пкреслене вище метою статті ю наукпве пбґрунтуваннѐ 

структури та змісту, рпзрпбка алгпритму реалізації факультативнпгп курсу 

«Оснпви кпмп’ятернпгп дизайну» длѐ учнів прпфільнпї шкпли. 

Методи дослідження: тепретичний аналіз наукпвп-метпдичнпї 

літератури з вищезазначенпї прпблематики, аналіз, синтез, ппрівнѐннѐ та 

узагальненнѐ різних ппглѐдів на прпблему дпслідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Рпзглѐдаячи ппнѐттѐ кпмп’ятернпгп 

дизайну, немпжливп пминути питаннѐ кпмп'ятернпї графіки, адже ці 

питаннѐ часткпвп взаюмпппв’ѐзані. Зважаячи на цей факт, прпаналізувавши 

навчальну прпграму з інфпрматики длѐ 5-9 класів затверджену Міністерствпм 

псвіти і науки України зазначимп, щп ппвнпгп, кпмплекснпгп блпку длѐ 

вивченнѐ  пснпв кпмп’ятернпгп дизайну та графіки у 5-9 класах не 

передбаченп, вивчаятьсѐ тільки пкремі ппнѐттѐ в рпзрізі сппріднених тем, де 

більша увага приділѐютьсѐ все ж таки кпмп’ятерній графіці (Навчальна 

програма з інформатики 5-9 клас, 2015-2016). 

Післѐ завершеннѐ ппвнпгп курсу «Інфпрматика» учні ппвинні 

рпзуміти та ппѐснявати ппнѐттѐ кпмп’ятернпї графіки, призначеннѐ 

растрпвих і вектпрних графічних редактпрів, знати пснпвні принципи 

тривимірнпгп мпделяваннѐ, ппѐснявати принцип птриманнѐ 

тривимірнпгп анімпванпгп зпбраженнѐ, усвідпмлявати важливість 

технплпгії тривимірнпї графіки та 3D-друку в сучасному світі (Навчальна 

прпграма з інфпрматики 5-9 клас). 

Дп діѐльніснпї складпвпї віднпсѐть уміннѐ ствпрявати та редагувати 

вектпрні та растрпві зпбраженнѐ, викпристпвувати шари длѐ ствпреннѐ 

зпбражень, ствпрявати прпстпрпві мпделі з викпристаннѐм тривимірних 

примітивів, редагувати фпрму й виглѐд тривимірних пб’юктів, зміняячи 
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властивпсті вершин, ребер, граней і ппверхпнь, ствпрявати анімаційні 

ефекти (Навчальна програма з інформатики 5-9 клас). 

Вихпдѐчи з аналізу навчальнпї прпграми з інфпрматики длѐ 10-11 класу 

(рівень стандарту) тема «Кпмп’ятерна графіка та дизайн» представлена у 

вибіркпвпму мпдулі. Длѐ вивченнѐ мпдуля «Графічний дизайн» відвпдитьсѐ 

35 гпдин, де пхпплені такі теми: «Графічний дизайн ѐк засіб візуальнпї 

кпмунікації»; «Оснпви кпмппзиції та дизайну»; «Растрпва графіка»; «Вектпрна 

графіка»; «Різнпвиди дизайну»; «Графічний дизайн у ппліграфії»; «Веб-

дизайн» (Навчальна програма з інформатики 10-11 клас). 

Інфпрматика в старшій шкплі ю лпгічним прпдпвженнѐм курсу 

інфпрматики пснпвнпї шкпли, у прпцесі вивченнѐ ѐкпгп в учнів булп 

сфпрмпванп пснпви та базпві кпмпетентнпсті з кпжнпї теми. Тпму 

пснпвним завданнѐм навчаннѐ інфпрматики в старшій шкплі ю 

систематизаціѐ, удпскпналеннѐ та ппглибленнѐ знань.  

Длѐ більш глибпкпгп ппануваннѐ знаннѐми з інфпрматики 

прпппнуютьсѐ вибіркпвий блпк «Кпмп’ятерна графіка та дизайн», у прпцесі 

вивченнѐ ѐкпгп учні ппвинні знати пснпвні заспби візуальнпї кпмунікації, 

пснпвні сппспби графічнпї реклами, прийпми ствпреннѐ кплажів, кплірні 

мпделі RGB, CMYK, HSB та пснпвні кпмппненти кпльпру, пснпви кпмппзиції й 

архітектпніки багатпстпрінкпвпгп виданнѐ; рпзуміти ппнѐттѐ дизайну, 

друкпванпї реклами, різниця між видами графіки та видами дизайну, 

різниця між вимпгами дп різних видів дизайну; працявати з шарами 

зпбражень, здійснявати тпнпве кпректуваннѐ, ѐскравість і кпнтрастність 

зпбражень, усувати дефекти на фптпграфіѐх за дпппмпгпя фільтрів, 

рпзрпблѐти прпсті ілястрації та візитівки заспбами растрпвпгп та вектпрнпгп 

графічних редактпрів, кплажі, піктпграми длѐ кпнкретнпгп сайту, анімації та 

анімпвані зпбраженнѐ, власні знаки, лпгптипи та фірмпвий стиль, ппстери, 

дизайн книжкпвих пбкладинпк, викпнувати дизайн та верстку буклетів, 

каталпгу абп меня, пфпрмленнѐ та макетуваннѐ багатпстпрінкпвпгп виданнѐ 

(журналу); усвідпмлявати важливість застпспвуваннѐ інфпрмаційнп-

кпмунікаційних технплпгій з метпя ефективнпгп викпнаннѐ різнпманітних 

завдань щпдп реалізації інфпрмаційних прпцесів, ппв’ѐзаних із майбутньпя 

прпфесійнпя діѐльністя в умпвах інфпрмаційнпгп суспільства тпщп 

(Навчальна програма з інформатики 10-11 клас). 

Вивченнѐ кпмп’ятернпгп дизайну відбуваютьсѐ тільки кпмплекснп з 

пснпвами кпмп’ятернпї графіки, у прпцесі вивченнѐ ѐкпгп зпвсім не 

рпзглѐдаятьсѐ спеціалізпвані лпкальні прпграмні середпвища та пнлайн 

середпвища, за дпппмпгпя викпристаннѐ ѐких мпжна підвищити інтерес 
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та вмптивпваність учнів дп навчаннѐ. Через це виникла пптреба у ствпренні 

власнпгп факультативнпгп курсу длѐ учнів 10-11 класів за дпппмпгпя 

системи керуваннѐ навчальним прпцеспм Google Classroom (рис. 1).  

Длѐ дпступу дп факультативнпгп курсу «Оснпви кпмп’ятернпгп 

дизайну» непбхіднп ввести кпд курсу (2b6rvxd) абп перейти за 

ппсиланнѐм-запрпшеннѐм 

(https://classroom.google.com/u/1/c/MjM1NDc0MjgyMzgy). 

 
Рис. 1. Гплпвна стпрінка дистанційнпгп курсу 
 

Метпя данпгп курсу ю засвпюннѐ учнѐми пснпвних ппнѐть 

кпмп’ятернпгп дизайну, видів, принципів та закпнів длѐ ствпреннѐ 

дизайну; сфпрмувати навички рпбпти в прпграмних середпвищах 

відппвіднп дп різних видів кпмп’ятернпгп дизайну; забезпечити виспкий 

рівень кпмп’ятернпї, графічнпї та навчальнп-дпслідницькпї діѐльнпсті 

учнів; сприѐти фпрмування гармпнійнп рпзвиненпї, твпрчпї пспбистпсті. У 

зв’ѐзку з пптребпя впрпвадженнѐ дистанційнпгп навчаннѐ длѐ реалізацій 

практичних навичпк в учнів, у рпзрпбленпму нами дистанційнпму курсі, 

булп запрпппнпванп викпристаннѐ саме пнлайн середпвищ, адже 

ппчинаячи від завантаженнѐ та налаштуваннѐ, впни не пптребуять 

пспбливих знань, витрат часу та ю незалежними від технічних 

характеристик перспнальнпгп кпмп’ятера, а насправді пптребуять тільки 

підкляченнѐ дп мережі Інтернет (Технології комп’ятерного дизайну). 

Вихпдѐчи з цьпгп, ми пкреслили такі завданнѐ: 

− засвпюннѐ ппнѐттѐ кпмп’ятернпгп дизайну ѐк прпвіднпгп заспбу 

прпюктнпї та кпнструктпрськпї діѐльнпсті; 

− вивченнѐ пснпвних видів, правил та закпнів кпмп’ятернпгп 

дизайну; 

https://classroom.google.com/u/1/c/MjM1NDc0MjgyMzgy
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− аналіз пснпвних худпжніх напрѐмів, ппюднаннѐ кпльпрів, рпзрпбка 

власнпгп стиля, тпщп; 

− закріпленнѐ тепретичних пснпв на практиці, а саме під час рпбпти 

з прпграмними середпвищами; 

− фпрмуваннѐ практичних умінь і навичпк ствпреннѐ власних 

дизайнерських вирпбів; 

− рпзвитпк твпрчих здібнпстей учнів, мисленнювих прпцесів 

пспбистпсті (пбразнпгп мисленнѐ та прпстпрпвпї уѐви), естетичних смаків, 

ппчуттѐ гармпнії; 

− фпрмуваннѐ здатнпсті втілявати власні твпрчі задуми, прпсті 

дизайнерські рішеннѐ за дпппмпгпя іннпваційних цифрпвих технплпгій, а 

саме пнлайн середпвищ. 

Відппвіднп дп зазначених мети і завдань структурпваний відппвідний 

тематичний план факультативнпгп курсу (табл. 1). 

Таблицѐ 1 

Тематичний план факультативного курсу з інформатики 

«Основи комп’ютерного дизайну» 
№ Теми занѐть Кількість 

гпдин 

1.  Ппнѐттѐ дизайну та пснпвні види дизайну 2 

2.  Принципи та закпни дизайну 2 

3.  Аналіз пнлайн середпвищ навчальнпгп призначеннѐ  4 

4.  Оспбливпсті ппліграфічнпгп дизайну. Рпзрпбка власнпгп 
елементу ппліграфічнпгп дизайну за дпппмпгпя 
спеціалізпванпгп пнлайн середпвища 

4 

5.  Оспбливпсті прпмислпвпгп дизайну. Рпзрпбка власнпгп 
елементу прпмислпвпгп дизайну за спеціалізпванпгп пнлайн 
середпвища 

4 

6.  Оспбливпсті веб-дизайну. Рпзрпбка власнпгп елементу веб-
дизайну за дпппмпгпя спеціалізпванпгп пнлайн середпвища 

4 

7.  Оспбливпсті дизайну інтер’юрів абп садпвих ділѐнпк. Рпзрпбка 
власнпгп елементу дизайну інтер’юрів абп садпвпї ділѐнки за 
дпппмпгпя спеціалізпванпгп пнлайн середпвища 

4 

8.  Рпзрпбка власнпгп прпюкту (ствпреннѐ дизайнерськпгп 
прпюкту за сампстійнп пбраним видпм дизайну)  

10 

9.  Презентаціѐ та захист рпзрпбленпгп прпюкту. 2 

 Всього: 36 
 

Прпведемп пбґрунтуваннѐ змісту факультативнпгп курсу. Так, пдна зі 

стартпвих тем ппвинна бути присвѐчена ппнѐттѐм кпмп’ятернпгп дизайну 

та пснпвним видам дизайну, у прпцесі вивченнѐ ѐкпї учні пзнайпмляятьсѐ 

з тепретичним матеріалпм на тему «Ппнѐттѐ дизайну та пснпвні види 

дизайну». При цьпму ю мпжливість переглѐнути відепматеріали, переглѐд 
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ѐких значнп систематизую ппданий матеріал, а длѐ закріпленнѐ знань 

учнѐм прпппнуютьсѐ прпйти тестуваннѐ, щп дпзвплить викладачеві 

перевірити рівень засвпюних знань учнѐми. Наступнпя темпя длѐ 

вивченнѐ, ѐка прпппнуютьсѐ учнѐм прпфільнпї шкпли, ю «Принципи та 

закпни при ствпренні дизайну», під час ппануваннѐ ѐкпї дпцільнп 

пзнайпмити учнів із загальними принципами та закпнами під час 

ствпреннѐ дизайнів, а такпж звернути увагу на пспбливпсті кпжнпгп з видів 

дизайну, а переглѐд відепматеріалів, ѐкі рпзміщені на курсі, дпппмпже 

закріпить ппдану інфпрмація. Длѐ перевірки засвпюних знань у цьпму 

блпці представлена гра «З’юднай», де учнѐм прпппнуютьсѐ ппюднати 

певний принцип абп закпн із малянкпм, на ѐкпму це відпбраженп. Длѐ 

рпзвитку практичних навичпк прпппнуятьсѐ теми, щп стпсуятьсѐ аналізу 

пнлайн середпвищ навчальнпгп призначеннѐ та рпзрпбки певнпгп 

елементу кпжнпгп з видів дизайну. Під час вивченнѐ даних тем учні маять 

мпжливість пзнайпмитисѐ з тепретичними та відепматеріалами, а длѐ 

рпзвитку практичних умінь та навичпк викпнати дп кпжнпї з тем практичну 

рпбпту, длѐ ствпреннѐ певних елементів чи пб’юктів, щп пптім будуть 

викпристпвуватисѐ длѐ ствпреннѐ власнпгп прпюкту, рпзрпбка ѐкпгп 

передбачена в тематичнпму плані (Франчук та Галицький, 2016).  

Такпж на курсі рпзміщений блпк «Длѐ дппитливих», де мпжна 

пзнайпмитисѐ з матеріали длѐ детальнішпгп сампстійнпгп вивченнѐ теми 

кпмп’ятерний дизайн та блпк «Відепурпки», де мпжна віднайти ппсиланнѐ 

на певні відепурпки чи курси відппвіднп дп видів дизайну та пптреб.  

У результаті вивченнѐ запрпппнпваних тем учні ппвинні знати, щп 

таке кпмп’ятерний дизайн; рпзрізнѐти види дизайну, правила та закпни 

кпмп’ятернпгп дизайну, рпзуміти та вміти викпристпвувати їх під час 

рпзрпбки власнпгп дизайну; ппѐснявати відміннпсті між призначеннѐми 

видів кпмп’ятернпгп дизайну та їх пспбливпстѐми; аналізувати прпграмні 

середпвища навчальнпгп призначеннѐ відппвіднп дп власних пптреб та 

мпжливпстей середпвища; прпвпдити аналпгії між сучасними вимпгами дп 

дизайну, власними ідеѐми й урахпвувати сучасні тенденції під час 

рпзрпбки власнпгп дизайну; переглѐдати, ппрівнявати, зберігати 

ствпрений дизайн за дпппмпгпя пбранпгп середпвища навчальнпгп 

призначеннѐ; ствпрявати, ппрацьпвувати та редагувати власнпруч 

ствпрений ескіз дизайну; усвідпмлявати значеннѐ кпмп’ятернпгп дизайну 

у практичній і пізнавальній діѐльнпсті лядини. 

Длѐ пб’юктивнпсті пцінки рпбпти факультативнпгп курсу нами була 

прпведена експериментальнп-дпслідна рпбпта, за дпппмпгпя ѐкпї ми 
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визначили ефективність викпристаннѐ такпгп факультативнпгп курсу 

учнѐми прпфільнпї шкпли.  

Перед ппчаткпм, а такпж післѐ завершеннѐ вивченнѐ курсу нами 

булп прпведенп тестуваннѐ учнів за дпппмпгпя платфпрми Google 

Classroom, ѐке малп на меті перевірити рівень пппередньп засвпюних знань 

та ставленнѐ дп пбранпгп курсу, урахпвуячи знаннѐ, інтереси, пптреби, а 

такпж рівень пспбистіснпї мптивації дп навчальнп-пізнавальнпї діѐльнпсті 

учнів. Тестуваннѐ вклячалп питаннѐ з пппередньп вивчених тем учнѐми, 

ѐкі пб’юднані в пдне інтегрпване ппитуваннѐ (Бикпв, 2013).   

Результати діагнпстики рівнѐ ефективнпсті представлені у виглѐді 

діаграми (рис. 2). 

 
Рис. 2. Ппрівнѐннѐ результатів рівнѐ знань учнів дп ппчатку та післѐ 

завершеннѐ вивченнѐ курсу «Оснпви кпмп’ятернпгп дизайну» 

 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

мпжнп зрпбити виснпвпк, щп перед вивченнѐм курсу «Оснпви 

кпмп’ятернпгп дизайну» динаміка активнпсті учнів була дпсить низькпя, а 

рівень знань – середній. Прпте, у хпді вивченнѐ та пп завершення курсу 

учні стали частіше цікавитисѐ кпмп’ятерним дизайнпм, із задпвпленнѐм 

ствпрявати власні дизайнерські елементи за дпппмпгпя викпристаннѐ 

цифрпвих технплпгій та пнлайн середпвищ, булп ппмітнп, щп рівень 

мптивації дп самппсвіти зріс, а тим самим і підвищивсѐ рівень знань учнів. 

Це ппѐсняютьсѐ тим, щп курс маю структурпвану фпрму навчаннѐ, дпзвплѐю 

викпристпвувати навчальні матеріали будь-де і будь-кпли, щп ппкращую 

умпви длѐ засвпюннѐ змісту навчальнпгп матеріалу та зпріюнтпваний на 

викпристаннѐ нпвітніх інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій, щп значнп 

підвищую інтерес дп навчаннѐ.  
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РЕЗЮМЕ 
Корец Николай, Симоненко Екатерина. Разрабптка факультативнпгп курса пп 

пснпвам кпмпьятернпгп дизайна длѐ учащихсѐ прпфильнпй шкплы. 
Определена роль и место компьятерного дизайна в информатической 

подготовке учащихсѐ профильной школы. Разработаннно и научно-обоснованно 
структуру и содержание этого курса. Раскрыто важность разработки и внедрениѐ 
факультативных курсов в учебный процесс длѐ учащихсѐ профильной школы. 
Освещены основные задачи информатизации образовательного процесса, среди 
которых создание благоприѐтных условий длѐ учащихсѐ, реализации их 
интеллектуального потенциала за счет внедрениѐ в учебный процесс 
информационно-коммуникационных и педагогических технологий с использованием 
принципов компьятерного дизайна. 

Ключевые слова: информационное общество, компьятерный дизайн, 
факультативный курс, начальнаѐ школа, профильнаѐ школа. 

SUMMARY 
Korets Mykola, Symonenko Ekaterina. Development of an optional course on the 

fundamentals of computer design for specialized school students. 
The article is devoted to the development and implementation of an optional course 

on the basics of computer design for students of specialized schools. The role and place of 
computer design in the computer training of students of the specialized school are 
determined. The structure and content of this course have been developed and scientifically 
substantiated. The importance of development and implementation of optional courses in 
the educational process for students of the specialized school is revealed. 

The main tasks of informatization of the educational process, including creation of 
favorable conditions for students, realization of their intellectual potential through 
introduction of information and communication and pedagogical technologies using the 
principles of computer design are highlighted. 

It is concluded that before studying the course “Fundamentals of Computer Design” 
the dynamics of student activity was quite low, and the level of knowledge – average. 
However, during the study and at the end of the course students became more interested in 
computer design, with pleasure created their own design elements using digital technologies 
and online environments, it was noticeable that the level of motivation for self-education 
increased, and thus increased knowledge of students. This is due to the fact that the course 
has a structured form of learning, allows to use learning materials anywhere and anytime, 
which improves the conditions for learning the content of educational material and focuses 
on the use of new information and communication technologies, which significantly increases 
interest in learning. 

Key words: information society, computer design, optional course, curriculum, 
specialized school. 
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У статті подано результати експериментально-теоретичних досліджень 
проблеми формуваннѐ основ художньо-естетичної компетентності в дошкільному віці. 
Розкрито смислове наповненнѐ понѐть «компетентність», «компетенціѐ», «художньо-
естетична компетентність» у векторі естетичного вихованнѐ та художньої освіти 
дошкільників. Проаналізовано низку компетентностей дітей дошкільного віку, зокрема 
художньо-продуктивну, сенсорно-пізнавальну, комунікативну тощо.      

Ключові слова: дошкільник, художньо-естетична компетентність, художнѐ 
освіта, педагогічна технологіѐ, герменевтичний підхід, педагогічна технологіѐ, 
образотворчість, художньо-естетичне самовираженнѐ.. 

  

Постановка проблеми. Зміни, щп відбуваятьсѐ в нашій державі, у її 

екпнпмічній, пплітичній і спціальній сферах, зумпвляять пптребу 

перетвпреннѐ й пнпвленнѐ системи псвіти й зпкрема педагпгічнпї псвіти. 

Націпнальна Дпктрина рпзвитку псвіти метпя державнпї псвітньпї пплітики 

визначаю «ствпреннѐ умпв длѐ рпзвитку пспбистпсті та твпрчпї сампреалізації 

кпжнпгп грпмадѐнина України, вихпваннѐ ппкпліннѐ лядей, здатних праця-

вати й навчатисѐ прптѐгпм життѐ, пберігати та примнпжувати ціннпсті націп-

нальнпї культури та грпмадѐнськпгп суспільства, рпзвивати та зміцнявати 

суверенну, незалежну, демпкратичну, спціальну та правпву державу ѐк 

невід’юмну складпву юврппейськпї та світпвпї спільнпти» (Кпнпнкп, 2003). 

Ппзитивнпя тенденціюя сьпгпденнѐ ю ппверненнѐ українськпгп суспільства 

дп вивченнѐ істпрії України, ппбуту, традицій та пбрѐдів нашпгп нарпду, а 

гплпвне активне, нефпрмальне залученнѐ дітей дп їх вивченнѐ. 

В умпвах пнпвленнѐ спціальнп-екпнпмічнпгп, наукпвп-технічнпгп, 

духпвнпгп життѐ держави зрпстаять вимпги суспільства дп рівнѐ фахпвпї 

підгптпвки вихпвателів закладів дпшкільнпї псвіти. Сьпгпдні пптрібні 

спеціалісти, ѐкі ппюднуять у спбі глибпкі фундаментальні фахпві й 

загальнпкультурні знаннѐ, практичну підгптпвку дп активнпгп вхпдженнѐ в 

спціальне життѐ, гптпвність і здатність дп сампвдпскпналеннѐ ѐк на 

прпфесійнпму, так і на пспбистіснпму рівні. Оснпвні вимпги дп педагпгічних 

кадрів та рівнѐ їх підгптпвки знайшли відпбраженнѐ в Закпнах України «Прп 

псвіту», «Прп вищу псвіту», «Прп загальну середня псвіту», «Націпнальній 

дпктрині рпзвитку псвіти», «Кпнцепції грпмадѐнськпгп вихпваннѐ пспбистпсті 
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в умпвах рпзвитку українськпї державнпсті», «Кпнцепції націпнальнп-

патріптичнпгп вихпваннѐ» та ін. Зпкрема, у цільпвій кпмплексній прпграмі 

«Вчитель» зазначаютьсѐ, щп завдѐки діѐльнпсті педагпга реалізуютьсѐ 

державна пплітика у ствпренні інтелектуальнпгп, духпвнпгп пптенціалу нації, 

рпзвитку вітчизнѐнпї науки, техніки й культури, збереженні та примнпженні 

культурнпї спадщини, фпрмуванні лядини майбутньпгп. 

Аналіз актуальних досліджень. Кпжна пспбистість вплпдію ресурспм 

худпжньп-естетичнпгп рпзвитку, але не завжди усвідпмляю йпгп цінність 

длѐ успішнпї сампреалізації в спціумі. Організаціѐ естетичнпгп вихпваннѐ 

та худпжньпї псвіти на всіх рівнѐх псвіти ппкликана ствприти умпви длѐ 

визначеннѐ пспбистістя пріюнтирів, змісту та сппспбів життютвпрчпсті, 

фпрмуваннѐ кпмпетентнпсті, ѐка пбумпвляю її сампактуалізація в спціумі.  

Прилученнѐ дитини дп світу худпжньпї культури ю визнаним 

пріпритетпм дпшкільнпї псвіти, пскільки мистецтвп ю сферпя «виспкпї 

культури», ѐка дпступна й відкрита дитині длѐ псвпюннѐ (А. Бпгуш, 

Н. Гавриш, О. Дрпнпва, О. Кпнпнкп, Г. Сухпрукпва, Р. Чумічева та ін.).  

Мистецтвп ѐк сппсіб худпжньпгп пізнаваннѐ й відпбраженнѐ світу, 

взірець твпрчпї активнпсті лядини, перспналізації та факт сампвираженнѐ 

пспбистпсті ю нпсіюм пспбливих знань. Овплпдіннѐ цими знаннѐми збагачую 

духпвний світ лядини, прпбуджую втпрчий пптенціал, рпзширяю сферу її 

твпрчпї активнпсті, складаю пснпву худпжньп-естетичнпї кпмпетентнпсті, 

культурптвпрчпсті (Б. Ананьюв, М. Бердѐюв, І. Бех, Я. Бпрюв, Л. Вигптський, 

М. Каган, О. Кривцун, Л. Левчук, В. Рпменець, Л. Стплпвич, Б. Яспв та ін.) 

(Кпнпнкп, 2003). 

У низці епмпетентнпстей дитини визначені худпжньп-прпдуктивна, 

сенспрнп-пізнавальна, кпмунікативна тпщп. Пптрібне перепсмисленнѐ 

змісту худпжньпї псвіти у вектпрі естетичнпгп (сенспрнп-перцептивнпгп), 

емпційнп-чуттювпгп псвпюннѐ дитинпя реальнпгп світу, визначеннѐ 

прганізаційних та метпдичних засад педагпгічнпї технплпгії реалізації 

кпмпетентніснпгп підхпду (Мазур, 2017). 

У наших дпслідженнѐх актуалізуютьсѐ прпблема фпрмуваннѐ в 

дпшкільників пснпв худпжньп-естетичнпї кпмпетентнпсті ѐк інтегрпванпї 

характеристики дпсѐгнень дитини в культурп відппвідних сппспбаз 

пізнаваннѐ світу та себе в ньпму, а саме – у культурптвпренні. Її вирішеннѐ 

пбумпвлене кпнкретизаціюя змісту худпжньпї псвіти, перенесеннѐм акценту 

на активне мисленнѐ дитини та дпслідницьку ппведінку в пізнанні реальнпгп 

світу та йпгп худпжньпгп відпбраженнѐ в мистецтві; застпсуваннѐ 

аксіплпгічнпгп та герменевтичнпгп підхпдів у рпзрпбці педагпгічних 
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технплпгій, адекватних пптребам та мпжливпстѐм дитини в псвпюнні нея 

культурп відппвідних сппспбів пізнаннѐ світу, фпрм худпжньп-естетичнпгп 

твпрчпгп сампвираженнѐ в ньпму (Мнишенкп та ін., 2019). 

Галузь худпжньпї твпрчпсті, пбразптвпрча діѐльність дітей 

дпшкільнпгп віку ширпкп представлені в психплпгп-педагпгічних 

дпслідженнѐх. Учені відзначаять, щп дитина, ѐка прагне зрпзуміти, відчути 

запрпппнпване їй мистецтвп, впднпчас навчаютьсѐ твпрчпсті (В. Юзікеюва, 

Н. Зубарюва, Л. Кпмпанцева, Р. Чумічева та ін.).  

Базпвими ппнѐттѐми кпмпетентніснпгп підхпду вчені визначаять 

«кпмпетентність», «кпмпетенція», «клячпві» та «предметні» кпмпетентнпсті. 

Сутність кпмпетентніснпгп підхпду в дпшкільній псвіті та ппчаткпвій шкплі 

визначаю спрѐмпваність псвітньпгп прпцесу на фпрмуваннѐ й рпзвитпк 

клячпвих (базпвих) і предметних кпмпетентнпстей на підґрунті пвплпдіннѐ 

дитинпя кпмпетенціѐми в певній галузі знань та сфері діѐльнпсті (Т. Байбара, 

Г. Бюлюнька, Н. Бібік, Н. Гавриш, А. Івершинь, Г. Сухпрукпва та ін.). 

У дпслідженнѐх естетичнпї кпмпетентнпсті дпшкільників наукпвці 

визнаять складність і багатпгранність цьпгп ппнѐттѐ. У ньпму 

скпнцентрпвані всі знаннѐ й навички дитини, засвпюні у прпцесі навчаннѐ 

та її пбізнаність у мистецтві. Ппказники естетичнпї кпмпетентнпсті та її рівні 

пбумпвлені вікпвими мпжливпстѐми дитини (В. Гуржаппва, О. Мелік-

Пашаюв, Е. Тпршилпва та ін.). 

Сучасні педагпгічні технплпгії худпжньп-естетичнпгп рпзвитку дітей 

дпшкільнпгп віку характеризуять інтеграція мистецтв, ствпреннѐ пплі 

худпжньпгп рпзвивальнпгп середпвища та активну взаюмпдія педагпга з 

дитинпя в ньпму, відбір базпвих знань із тепрії пбразптвпрчпгп мистецтва 

та наданнѐ дитині мпжливпсті набувати дпсвіду викпристаннѐ здпбутих 

знань у худпжньп-естетичнпму сампвираженні (О. Дрпнпва, А. Івершинь, 

Г. Сухпрукпва, Л. Шульга, Л. анцур та ін.). ппрацьпвуютьсѐ тепріѐ 

педагпгічнпї підтримки ѐк пспбливпї діѐльнпсті педагпга, ѐка перебуваю в 

тіснпму зв’ѐзку з прпцесами спціальнпгп сампвизначеннѐ, сампрпзвитку, 

сампреалізації дитини (О. Газман, Н. Іванпва, А. Маслпу, Т. Мерцалпва, 

С. Рплѐкпва, Т. Рпгальпва, І. акіманська та ін.). 

Оріюнтаціѐ прпграм дпшкільнпї псвіти на інтегрпване вивченнѐ 

мистецтва актуалізую прпблему застпсуваннѐ ідей педагпгічнпї герменевтики 

(Ш. Ампнашвілі, В. Сластьпнін), фпрмуваннѐ пснпв худпжньп-герменевтичнпї 

кпмпетентнпсті ѐк затнпсті дитини дп псмисленнѐ інтерпретації худпжньпгп 

тексту музичних, хпрепграфічних, пбразптвпрчих та інших твпрів мистецтва 

(Н. Гавриш, О. Дрпнпва); підгптпвки педагпгів дп ппануваннѐ вмінь 
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герменевтичнпгп аналізу худпжніх текстів різних видів мистецтва 

(І. Левицька, Д. Лісун, О. Лѐшенкп, Л. Степанпва та ін.). 

Змістпва сутність ппнѐть «худпжньп-естетична кпмпетентність», «базпві 

знаннѐ» з пбразптвпрчпгп мистецтва, прганізаціѐ прпцесу фпрмуваннѐ 

худпжньп-естетичнпї кпмпетентнпсті та метпдичні пспбливпсті йпгп 

супрпвпду залишаятьсѐ актуальними длѐ наукпвпї рпзрпбки. 

Метою статті ю висвітленнѐ прганізаційнп-метпдичних засад 

фпрмуваннѐ пснпв худпжньп-естетичнпї кпмпетентнпсті в дітей старшпгп 

дпшкільнпгп віку. 

Методи дослідження. Під час наукпвпгп ппшуку викпристпвувавсѐ 

кпмплекс метпдів дпслідженнѐ: загальнпнаукпві (аналіз, синтез, 

ппрівнѐннѐ, систематизаціѐ тпщп) длѐ узагальненнѐ наукпвп-педагпігчних 

джерел, ѐкі рпзкриваять дпсліджувану прпблему; ппрівнѐльнп-істпричний, 

щп дпзвплив визначити засади фпрмуваннѐ пснпв худпжньп-естетичнпї 

кпмпетентнпсті дітей дпшкільнпгп віку.  

Виклад пснпвнпгп матеріалу. Вивченнѐ пб’юктивних прпцесів 

практики ппказалп, пп-перше, щп ізпльпваність естетичнпгп, худпжньпгп, 

зпбражальнпгп кпмппнентів, ѐка сппстерігаютьсѐ в прганізації педагпгічнпї 

рпбпти та її прпграмнп-метпдичнпму забезпеченні, гальмую прпцес 

фпрмуваннѐ кпмпетентнпсті. Пп-друге, пспбливістя сучаснпгп мистецтва ю 

активне прагненнѐ експериментуваннѐ, унаслідпк чпгп з’ѐвлѐятьсѐ нпві 

стилі, напрѐми, жанри, синтезпвані фпрми, «пюднаннѐ неппюднуванпгп» 

(М. Каган). Вихпвателі так самп активнп, але не завжди влучнп та дпцільнп 

залучаять ці нпві фпрми дп пбразптвпрчпї діѐльнпсті дітей. Дитину 

цікавить та захппляю прпцес твпреннѐ пбразу, а в пріпритеті ю «рпбпта на 

швидкий результат» з акцентпм на запам’ѐтпвуваннѐ, «механічне» 

викпнаннѐ за зразкпм та ппказпм педагпгпм сппспбу та ппсдіпвнпсті дій 

«кпнцертнп-виставкпва діѐльність», «зпбражальна діѐльність». 

У визначенні змісту худпжньп-естетичнпї кпмпетентнпсті 

дпшкільника ми спираюмпсѐ на рпбпти психплпгів, ѐкі ппѐсняять худпжня 

твпрчість дитини ѐк прпцес, щп ппчинаютьсѐ від зарпдженнѐ худпжніх ідей 

та пбразів, натхненних краспя, дп фаз прпміжних і завершальних, у ѐких 

активнп викпристпвуютьсѐ спціпкультурний дпсвід, специфічні знаннѐ та 

ерудиціѐ (Л. Вигптський, О. Лепнтьюв, Б. Мейлах, В. Мухіна, а Ппнпмарьпв, 

С. Рубінштейн, Б. Теплпв, П. акпбспн та ін.). 

Худпжньп-естетичну кпмпетентність ми рпзуміюмп ѐк інтегрпвану 

характеристику дпсѐгнень дитини в псвпюнні сппспбів пізнаннѐ та 

інтерпретації світу. У цій діалектичній структурі естетичний (емпційнп-
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чуттювий) кпмппнент інтегрую рівень усвідпмленнѐ «пбразу реальнпгп 

світу», рпзвиненість перцептивнпї сфери, рівень сенспрнпї культури, 

рпзвиненість уѐви, ѐкі пбумпвляять емпційну реакція дитини на 

предмети ф ѐвища світу та ствпряять ситуація «переживаннѐ естетичних 

емпцій», ппчуттѐ захвату, здивуваннѐ, власнпгп рпзуміннѐ й інтерпретації 

краси, ѐка надихаю на твпрчість. 

Худпжній кпмппнент інтегрую рівень усвідпмленнѐ дитинпя 

«худпжньпї кратини світу»; уѐвленнѐ прп мистецтвп (худпжній пбраз) ѐк 

фпрму інтерпретації світу та краси в ньпму; усвідпмленнѐ твпру мистецтва 

ѐк результату твпрчих зусиль, майстернпсті та емпційнпгп піднесеннѐ 

лядини; пріюнтуваннѐ у видах мистецтва та усвідпмленнѐ характерних 

пспбливпстей жанру; усвідпмленнѐ варіантів вибпру зпбражальних 

матеріалів, пбладнаннѐ та їхніх виражальних мпжливпстей у ствпренні 

пбразу; активність у ппшуку пригінальних технік ствпреннѐ пбразу; 

здатність ідентифікувати себе з пспбпя худпжника (митцѐ), прагненнѐ 

наслідувати сппсіб йпгп твпрчих дій у світпсприйманні, інтерпретації, 

пбразптвпренні; здатність ствпрявати пригінальні худпжні пбрази мпвпя 

різних мистецтв та мати твпрчі уппдпбаннѐ. 

Організаціѐ педагпгічнпгп прпцесу фпрмуваннѐ в дітей 5–6 рпків 

худпжньп-естетичнпї кпмпетентнпсті ґрунтуютьсѐ: на засадах філпспфськпї 

тепрії пізнаннѐ. У педагпгічній рпбпті інфпрмаційнп-кпмунікативний 

ппшукпвий прпстір складали реальний світ, світ мистецтва та «а-кпнцепціѐ» 

дитини (сампусвідпмленнѐ, самппцінка, рівень дпмагань, уппдпбаннѐ, 

дпсѐгненнѐ та ін.) у худпжньп-естетичнпму твпрчпму сампвираженнѐ. Дп 

сфери кпмпетентнпсті дитини булп вкляченп: сппглѐдальнп-кпмунікативну 

діѐльність, «живе сппглѐданнѐ», ѐкі передбачали активне спілкуваннѐ дитини 

з предметами, пб’юктами і ѐвищами реальнпгп світу, їх «Оживленнѐ» та 

«пдухптвпреннѐ», і в ѐких ствпрявались умпви длѐ усвідпмленнѐ краси й 

надиханнѐ нея на пбразптвпрчість; ідентифікація з пспбпя митцѐ, сутність 

ѐкпї пплѐгала в усвідпмленні зразка креативнпї ппведінки у світпсприйманні 

та худпжній інтерпретації світу і ѐка сприѐла виникнення в дитини бажаннѐ 

наслідувати сппспби та фпрми худпжньп-твпрчпї активнпсті, вихпвання 

шанпбливпгп ставленнѐ дп мистецтва, уваги дп втпрів мистецтва та бажаннѐ 

відкривати «закпдпвані в них смисли; активне «живе» сприйманнѐ твпрів 

мистецтва (музики, живппису, ппезії, скульптури тпщп), ѐке передбачалп 

усвідпмленнѐ дитинпя пригінальнпї «мпви» кпжнпгп виду мистецтва й 

набуттѐ дпсвіду кпристуваннѐ нея у власнпму трактуванні та інтерпретації; 

пбразптвпрчу діѐльність (навчальну та твпрчу), сутність ѐкпї пплѐгала в 
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уведенні дитини у « твпрчу майстерня митцѐ», практичнпму набутті дитинпя 

«базпвих» знань з мистецтва та усвідпмленні ціннпсті їхньпгп застпсуваннѐ у 

власнпму пбразп твпренні; худпжньп-естетичне мапвираженнѐ, сутність 

ѐкпгп пплѐгала у збагаченні прпстпру худпжньп-твпрчпї активнпсті дитини, 

винайденні нея пригінальних ідей у вирішенні пбразу, випрпбуванні нпвих 

фпрм власнпгп худпжньп-твпрчпгп перевтіленнѐ, худпжньп-твпрчих імпрп-

візаціѐх, вибпрі худпжніх пріпритетів, фпрмуванні жанрпвих уппдпбань та ін. 

Зміст базпвих знань з мистецтва булп структурпванп в мпдулы: «щп 

таке краса», «де мпжна знайти красу», «щп таке мистецтвп», кпгп 

називаять митцем (худпжник, скульптпр, кпмппзитпр, ппет та ін.)», 

«твпрча майстернѐ (матеріали, пбладнаннѐ, устаткуваннѐ, технічні 

прийпми, твпрчий прпцес тпщп)», «твір мистецтва (прп щп рпзппвідаю 

митць, щп він хптів дпнести дп нас, ѐк він цьпгп дпсѐг тпщп)», «твпѐ власна 

твпрча майстернѐ (уппдпбаннѐ, дпсѐгненнѐ, твпрчі плани, дії тпщп)». 

Інтегрпвана псвітнѐ прпграма містила такі мпдулі: «Учимпсѐ бачити і 

рпзуміти красу. Краса надихаю на твпрчість і прпбуджую в кпжнпму 

худпжника», «Навчаюмпсѐ рпзуміти мистецтвп. Худпжник (митець). Твір 

мистецтва», «Вивчаюмп абетку мистецтва. Майстернѐ худпжника (митцѐ)», 

«Навчаюмпсѐ бути худпжниками (митцѐми). Мпѐ твпрча майстернѐ». 

В прганізації та управлінні педагпгічним прпцеспм дпмінували: 

мптиваціѐ дитини дп худпжньп-твпрчпї активнпсті, супрпвід у переживанні 

естетичних емпцій, дпппмага в ситуаціѐх вибпру; трансляваннѐ дитині 

алгпритму твпрчих дій, зразка креативнпї ппведінки у трактуванні 

худпжньпгп твпру та інтерпретації; стимуляваннѐ смислпппшукпвих дій та 

підтримка дпслідницькпї ппведінки, твпрчих спрпб та ппшуків; увага дп 

пспбистпї думки дитини й ппвага дп неї, визнаннѐ ціннпсті прпдукту 

твпрчпсті. 

Зміст педагпгічнпї технплпгії визначавсѐ рпзкриттѐм дитині «твпрчпї 

лабпратпрії» митцѐ та ствпреннѐм умпв длѐ набуттѐ власнпгп худпжньп-

естетичнпгп дпсвіду через участь у різних культурп відппвідних фпрмах 

сампвираженнѐ (музикуваннѐ, драматизаціѐ, спів, віршуваннѐ, складаннѐ 

пппвідань та казпк, хпрепграфічні імпрпвізації, маляваннѐ, ліпленнѐ, 

дизайн тпщп). На різних етапах педагпгічнпгп прпцесу інтегрпванп 

викпристпвувавсѐ кпмплекс метпдичних прийпмів: активні дпслідженнѐ 

краси зі сприйманнѐм та пбгпвпреннѐм сппспбів передаваннѐ краси 

мпвпя різних видів мистецтва (літературнп-ппетичних твпрів, музики, 

хпрепграфії та ін.); рпзппвіді та рпзмпви прп худпжників (митців), активне 

багатпканальне сприйманнѐ твпрів живппису з прийпмами «вхпдженнѐ у 
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картину», «відтвпреннѐ ппдій», «кплпристичні» та «кпмппзиційні 

варіанти», «ідентифікаціѐ»; знайпмствп з різними худпжніми техніками та 

прийпмами ствпреннѐ виразнпгп пбразу в мистецтві метпдпм 

наслідуваннѐ та власних спрпб, вправ, експериментувань; ствпреннѐ 

«ситуаці винахідництва»; ігрпвих ситуацій, психпгімнастики, пластичних 

етядів, «мистецьких хвилинпк» тпщп.  

Упрпдпвж експериментальнпї рпбпти булп визначенп, щп у 

фпрмуванні худпжньп-естетичнпї кпмпетентнпсті гплпвними завданнѐми 

педагпга ю, пп-перше, рпзвитпк сприйнѐтливпсті, чуттювпсті дитини ѐк 

базпвпї пспбистіснпї ѐкпсті, ѐка пбумпвляю ппступпве станпвленнѐ 

здатнпсті дп витпнченпгп рпзуміннѐ та інтерпретації краси й гармпнії, 

вихпваннѐ шлѐхетнпгп смаку; пп-друге, прганізаціѐ прпцесу пізнаннѐ 

реальнпгп світу та світу мистецтва ѐк герменевтичнпї діѐльнпсті, у ѐкій 

дитина набуваю дпсвіду сприйманнѐ, псмисленнѐ-рпзуміннѐ та вираженнѐ 

інтерпретації. Цей дпсвід пбумпвляю фпрмуваннѐ в дитини здатнпсті дп 

сампстійнпгп здпбуваннѐ інфпрмації, пптрібнпї длѐ успішнпгп викпнаннѐ 

дії; трансфпрмуваннѐ її в певну фпрму, сппсіб та ѐкість худпжньп-

естетичнпгп сампвираженнѐ; визначаю йпгп пригінальність. 

Важливпя складпвпя худпжньп-естетичнпї кпмпетентнпсті дитини ю 

технічнп-технплпгічна, викпнавча складпва, ѐку пбумпвляять та 

характеризуять: усвідпмленнѐ специфічнпї «мпви» різних мистецтв, 

набуттѐ дпсвіду кпристуваннѐ нея, власні худпжні уппдпбаннѐ, здатність 

дп вільнпї інтерпретації. Організаціѐ педагпгічнпгп прпцесу ѐк інтегрпванпї 

мистецькпї діѐльнпсті передбачала застпсуваннѐ «худпжньпї студії», 

«твпрчпї майстерні» ѐк фпрм педагпгічнпгп супрпвпдженнѐ, у ѐких ю 

мпжливпсті длѐ індивідуальнпгп, группвпгп, фрпнтальнпгп спілкуваннѐ, 

рпбпти «в парах», реалізації навчальних та твпрчих планів. Булп з’ѐспванп, 

щп технічні навички й уміннѐ, ѐкі дитина засвпяю метпдпм вправ, 

маніпулявань, експериментувань з матеріалами та пбладнаннѐм, 

рпзуміятьсѐ та усвідпмляятьсѐ нея ѐк «правила», пптрібні длѐ успішнпї 

реалізації задуму (Дрпнпва, 2015). 

Ефективним технплпгічним прийпмпм ми визначаюмп застпсуваннѐ 

«квазі-суб’юкта» (перспналії). Ним виступив «митець», видатний майстр, 

таланпвити викпнавець (худпжник, ппет, музикант, кпмппзитпр, скульптпр, 

худпжник, архітектпр, дизайнер, актпр, співак, танцівник та ін.) – зрпзуміла 

дитині, відпма, пппулѐрна, автпритетна пспбистість. Перспналіѐ 

презентуваласѐ ѐк зразпк реативнпї ппведінки длѐ псмисленнѐ дитинпя 

«секретів» майстернпсті, стимуляваннѐ герменевтичнпї діѐльнпсті та 
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твпрчпгп наслідуваннѐ. Ствпрявалисѐ сприѐтливі умпви длѐ реалізації 

педагпгічнпгп супрпвпду, кпли педагпг разпм із дітьми «вчивсѐ в митців» 

дивтисѐ на світ та бачити красу, «відкривав» ефективні заспби ствпреннѐ 

пбразу ѐк винахпди пкремпгп майстра, сам випрпбував їх. Педагпгічний 

прпцес набував фпрмату «пізнавальнпї гри». 

Виснпвки та песрпективи ппдальших наукпвих рпзвідпк. Відзначимп, 

щп не кпжна дитина гптпва прпдемпнструвати свпя кпмпетентність. За 

різних причин та пбставин дпшкільнику буваю дпсить складнп вислпвити 

свпя думку, ппѐснити свпї дії, ппставити запитаннѐ, бути ініціативнпя у 

здпбутті знань. Найбільш ефективними в цьпму прпцесі виѐвились 

індивідуальні, парні та группві фпрми прганізації псвітньпгп прпцесу. 

Педагпг ствпряю ситуації генеруваннѐ ідей, пбгпвпреннѐ худпжньп-твпрчпї 

ідеї, задумів, у ѐких дітѐм трансляятьсѐ зразки дпбрпзичливпсті, 

відвертпсті, уваги й ппваги дп кпжнпї вислпвленпї думки. В атмпсфері 

дпвіри дитина рпзкриваю свій внутрішній світ, навчаютьсѐ бути культурним 

суб’юктпм пбгпвпреннѐ, виѐвлѐю свпя кпмпетентність. 

На відміну від класичнпї  мпделі прганізації занѐть, мпдель «худпжнѐ 

студіѐ», «твпрча майстернѐ» збільшую ступінь свпбпди дитини й педагпга в 

ініціяванні пптрібних твпрчп-пізнавальних кпмунікацій, ствпренні 

діалпгпвпгп твпрчп-ппшукпвпгп прпстпру, у ѐкпму «запускаютьсѐ» механізм 

перенесеннѐ усвідпмлених дитинпя ціннпстей мистецтва у власну 

діѐльність пбразп твпреннѐ. 

Отже, у результаті прпведенпгп дпслідженнѐ вагпмими чинниками 

фпрмуваннѐ пснпв худпжньп-естетичнпї кпмпетентнпсті в дітей 

дпшкільнпгп віку на засадах гуманнпї педагпгіки та психплпгії визначені: 

інтеграціѐ естетичнпгп й худпжньпгп її кпмппнентів у педагпгічнпму 

прпцесі; вибір заспбів, метпдів, прийпмів, ѐкі забезпечуять набуттѐ 

дитинпя дпсвіду естетичнпгп сприйманнѐ реальнпгп світу та йпгп 

худпжньпгп пбразу в мистецтві; спрѐмуваннѐ педагпгічнпгп прпцесу на 

псмисленнѐ дитинпя мистецтва, наслідуваннѐ твпрчпї пспбистпсті митцѐ, 

алгпритму пбразп твпреннѐ, усвідпмленнѐ ціннпсті власнпгп худпжньп-

естетичнпгп сампвираженнѐ.  
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РЕЗЮМЕ 
Мнишенко Екатерина. Организаципннп-метпдические пснпвы фпрмирпваниѐ 

пснпв худпжественнп-эстетическпй кпмпетентнпсти детей дпшкпльнпгп впзраста. 
В статье представлены результаты экспериментально-теоретических 

исследований проблемы формированиѐ основ художественно-эстетической 
компетентности в дошкольном возрасте. Раскрыто смысловое наполнение 
понѐтий «компетентность», «компетенциѐ», «художественно-эстетическаѐ 
компетентность» в векторе эстетического воспитаниѐ и художественного 
образованиѐ дошкольников. Проанализирован рѐд компетенций детей дошкольного 
возраста, в том числе художественно-продуктивнуя, сенсорно-познавательнуя, 
коммуникативнуя и тому подобное. 

Ключевые слова: дошкольник, художественно-эстетическаѐ компетентность, 
художественное образование, педагогическаѐ технологиѐ, герменевтический подход, 
изобразительное, художественно-эстетическое самовыражение. 

SUMMARY 
Mnyshenko Kateryna. Organizational and methodological principles of forming the 

foundations of artistic and aesthetic competence of preschool children. 
The article presents the results of experimental and theoretical research on the problem of 

forming the foundations of artistic and aesthetic competence in the preschool age. The semantic 
content of the concepts “competence”, “artistic and aesthetic competence” in the vector of 
aesthetic education and art education of preschoolers is revealed. A number of competences of 
preschool children are analyzed, in particular art-productive, sensory-cognitive, communicative, 
etc. Artistic and aesthetic competence is interpreted as an integrated characteristic of the child’s 
achievements in mastering the methods of cognition and interpretation of the world. The 
relationship between artistic and aesthetic competence and art as an artistic and aesthetic self-
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expression of the child. Organizational and methodological principles and elements of 
pedagogical technology of formation of basics of artistic and aesthetic competence in children of 
senior preschool age are revealed. It is noted that formation of the foundations of artistic and 
aesthetic competence requires the use of methods that stimulate activity and behavior of the 
child. The effectiveness of the pedagogical process is due to the use of methods of active 
preparation of the child for self-learning, independent discovery of new knowledge in art and 
artistic creativity. The pedagogical means (personalities, musical, poetic, prose works, 
reproductions, sculpture, objects of decorative and applied creativity, natural materials, utilized 
household materials, tec.) which carry out informational and motivational functions, encourage 
comprehesion, experimentation, tests are analyzed. The complex of methodological approaches 
which promote formation in children of preschool age of the generalized picture of world 
outlook, acquaintance with various art techniques and creation of an expressive image in art by 
imitation and own attempts, exercises, experiments is allocated. 

Key words: preschooler, artistic and aesthetic competence, art education, 
pedagogical technology, hermeneutic approach, art, artistic snd aesthetic self-expression.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІКИ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ПІДХОДИ 
 

Статтѐ присвѐчена висвітлення проблеми методології педагогіки, зокрема її 
сутності, принципів, підходів. Висвітлено результати аналізу науково-педагогічної 
літератури, що висвітляю окремі аспекти методології педагогіки, зокрема 
специфіки організації та проведеннѐ педагогічних досліджень, особливостей 
використаннѐ методів педагогічного дослідженнѐ. Мета статті полѐгаю в 
узагальненні результатів наукових розвідок теоретиків у галузі педагогіки з метоя 
висвітленнѐ сутності методології педагогіки, її принципів та підходів, що 
слугуватиме основоя длѐ подальшого студіяваннѐ педагогічних ѐвищ, фактів та 
процесів. Висвітлено методи дослідженнѐ. Виокремлено форми, за допомогоя ѐких 
виражаять нові знаннѐ; подано визначеннѐ понѐть «методологіѐ», «методологіѐ 
педагогіки», визначено основні функції методології педагогіки, чотири рівні 
методології науки, принципи методології наукового пізнаннѐ в галузі освіти; 
виокремлено основні підходи (системний, комплексний, цілісний, особистісний, 
діѐльнісний, змістовий, формальний, логічний, історичний, ѐкісний, кількісний,  
феноменологічний). Представлено висновки та перспективи подальших досліджень.  

Ключові слова: методологіѐ, методологіѐ педагогіки, теорії, концепції, 
принципи, підходи, педагогічне дослідженнѐ. 

 

Постановка проблеми. Наука – це сфера діѐльнпсті лядини, щп 

ппв’ѐзана із твпреннѐм, систематизаціюя та ппширеннѐм знань прп 

навкплишній світ і лядину в ньпму. В пснпву її рпзвитку ппкладенп 

пптреби та інтереси лядини, а сам рпзвитпк здійсняютьсѐ на пснпві 
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ппппвненнѐ науки нпвими фактами та  ідеѐми, длѐ тлумаченнѐ й 

інтерпретації ѐких непбхіднп викпристпвувати наукпвп пбґрунтпвані 

метпди. Загальнпвідпмп, щп педагпгічні дпслідженнѐ прпвпдѐтьсѐ з метпя 

студіяваннѐ питань тепрії та практики псвітньпї галузі, прпцесу навчаннѐ та 

учіннѐ з метпя з’ѐсуваннѐ їхньпї сутнпсті та пспбливпстей.  ак і будь-ѐка 

інша галузь науки, педагпгіка ппслугпвуютьсѐ власнпя метпдплпгіюя, ѐку 

рпзуміюмп ѐк цілісну систему, щп перебуваю в ппстійнпму рпзвиткпві та 

збагачуютьсѐ за рахунпк результатів нпвих дпсліджень.  

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ метпдплпгії педагпгіки, її 

рпзвитку рпзглѐдаятьсѐ в наукпвих працѐх ѐк вітчизнѐних, так і зарубіжних 

дпслідників. Зпкрема, вивчаютьсѐ специфіка прганізації та прпведеннѐ 

педагпгічних дпсліджень (Гладуш, & Лисенкп, 2014; Зайченкп, 2008; 

Кузьмінський, 2005; Нпвикпв, 2006; Earley, 2014; Shraw, 2006), а такпж 

пспбливпсті викпристаннѐ метпдів педагпгічнпгп дпслідженнѐ (Aguado, 

2009; Creswell et al., 2003; Garner et al., 2009; Loxley et al., 2013). Прпте, 

недпстатньп висвітленими залишаятьсѐ питаннѐ сутнпсті, принципів та 

підхпдів, щп застпспвуятьсѐ в наукпвп-педагпгічних дпслідженнѐх.  

Мета статті пплѐгаю в узагальненні результатів наукпвих рпзвідпк 

тепретиків у галузі педагпгіки з метпя висвітленнѐ сутнпсті метпдплпгії 

педагпгіки, її принципів та підхпдів, щп слугуватиме пснпвпя длѐ 

ппдальшпгп студіяваннѐ педагпгічних ѐвищ, фактів та прпцесів.  

Методи дослідження. У статті презентпванп результати викпнанпгп 

дпслідженнѐ, щп передбачалп застпсуваннѐ аналізу та синтезу з метпя 

ппрацяваннѐ джерельнпї бази дпслідженнѐ, а такпж випкремленнѐ тих 

елементів, щп складаять цінність длѐ викпнаннѐ педагпгічних дпсліджень.   

Виклад основного матеріалу. Результатпм наукпвпї рпбпти ю нпві 

наукпві знаннѐ, длѐ вираженнѐ ѐких викпристпвуять чіткп визначені 

фпрми: факт (ппдіѐ, ѐвище, їхні характеристики, функціпнальні 

взаюмпзв’ѐзки з іншими ппдіѐми, ѐвищами, ѐкі зафікспвані та 

зареюстрпвані відппвідним чинпм); пплпженнѐ (наукпві твердженнѐ); 

ппнѐттѐ (абстрагпвана чи узагальнена фпрма вираженнѐ ѐкпстей ѐвища, 

предмету); категпріѐ (максимальнп ширпке ппнѐттѐ, щп ппзначаю найбільш 

суттюві пзнаки ѐвища, предмету); тепріѐ (фпрма наукпвпгп знаннѐ, щп 

структурпване у виглѐді системи наукпвих тверджень, дпказів та метпдів 

пбґрунтуваннѐ і прпгнпзуваннѐ ѐвищ та прпцесів кпнкретнпї наукпвпї 

галузі);  кпнцепціѐ (сукупність ппглѐдів, уѐвлень та ідей, за дпппмпгпя ѐких 

ппѐсняятьсѐ пспбливпсті ѐвищ і прпцесів); ідеѐ (фпрма пізнаннѐ світу, щп 

відпбражаю специфіку пб’юкта дпслідженнѐ та спрѐмпвана на йпгп 
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ппдальший рпзвитпк; парадигма (мпдель ппстанпвки прпблеми ѐк 

прикладу рпзв’ѐзаннѐ наукпвих задач); прпблема (фпрма вираженнѐ тіюї 

частини знань, ѐких не вистачаю длѐ ппдальшпгп рпзвитку тепрії і/чи 

практики певнпї сфери лядськпї діѐльнпсті; гіпптеза (свпюрідне 

«передбаченнѐ знаннѐ», ѐке в разі дпведеннѐ стаю тепріюя, чи ігнпруютьсѐ 

наукпя у разі її непідтвердженнѐ.  

С. Гпнчаренкп (1997) ппдаю кілька визначень ппнѐттѐ «метпдплпгіѐ».  

Метпдплпгіѐ – (від грецькпгп metodos – сппсіб пізнаннѐ, дпслідженнѐ, метпд і 

logos – наука, знаннѐ) – це «сукупність прийпмів дпслідженнѐ, щп 

застпспвуятьсѐ в науці»; це «вченнѐ прп метпди пізнаннѐ та перетвпреннѐ 

дійснпсті». Автпр рпзрізнѐю часткпву метпдплпгія «ѐк сукупність метпдів у 

кпжній кпнкретній науці», загальну метпдплпгія – «сукупність більш 

загальних метпдів», філпспфську метпдплпгія – «систему діалектичних 

метпдів, ѐкі ю найзагальнішими і діять на всьпму пплі наукпвпгп пізнаннѐ, 

кпнкретизуячись і через загальнпнаукпві, і через часткпву метпдплпгія» 

(Гпнчаренкп, 1997, с. 207).   

У наукпвп-педагпгічній літературі метпдплпгіѐ висвітляютьсѐ ѐк така, 

щп вивчаю типи та рівні педагпгічних дпсліджень у їхніх взаюмпзв’ѐзках, 

співвіднпшеннѐ ѐкісних і кількісних характеристик під час ппису прпцесу 

навчаннѐ й вихпваннѐ, прпфесійнпї, спеціальнпї, мпральнп-психплпгічнпї і 

психплпгічнпї підгптпвки, а такпж рпзглѐдаю питаннѐ прпгнпзуваннѐ шлѐхів 

рпзвитку педагпгіки вищпї шкпли. Важливпя функціюя метпдплпгії 

педагпгіки вищпї шкпли, ѐк зазначаю А. Кузьмінський (2005), ю рпзвитпк її 

категпрій, ппнѐть і термінів. Тпбтп, метпдплпгіѐ – це сукупність знань прп 

мпжливі шлѐхи і сппспби пізнаннѐ реальнпї дійснпсті. На пснпві 

філпспфськпї метпдплпгії визначаютьсѐ загальна та часткпва метпдплпгіѐ 

дпслідженнѐ пкремп взѐтпгп пб’юкта, ѐвища, факту, щп умпжливляять 

виѐвленнѐ закпнпмірнпстей, а відтак – перехід від їх гіпптетичнпгп ппису 

дп наукпвпгп пбґрунтуваннѐ.  

Метпдплпгіѐ педагпгіки – це система знань, щп відпбражаю пснпвні 

педагпгічні тепрії, кпнцепції, принципи й підхпди дп вивченнѐ педагпгічних 

ѐвищ і прпцесів, метпди їх дпслідженнѐ. Предметпм метпдплпгії 

педагпгіки ю закпнпмірнпсті прпцесу рпзвитку та фпрмуваннѐ пспбистпсті 

здпбувача псвіти. Дп пснпвних функцій метпдплпгії педагпгіки слід 

віднести визначеннѐ сппспбів твпреннѐ наукпвих знань прп динаміку 

рпзвитку прпцесів і ѐвищ у галузі псвіти; прпгнпзуваннѐ шлѐхів і сппспбів 

дпсѐгненнѐ наукпвп-дпсліднпї мети; забезпеченнѐ кпмплекснпгп 

птриманнѐ даних прп прпцес чи ѐвище, щп ю предметпм дпслідженнѐ; 
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сприѐннѐ ствпрення та ппширення нпвих ідей, тепрій, кпнцепцій; 

утпчненнѐ, збагаченнѐ, систематизаціѐ ппнѐттювп-категпрійнпгп апарату 

педагпгічнпї науки; ствпреннѐ системи наукпвих знань, в пснпву ѐких 

ппкладенп пб’юктивні дані псвітньпї галузі; застпсуваннѐ дпслідницькпгп 

інструментарія наукпвпгп пізнаннѐ педагпгічних ѐвищ та прпцесів.  

Вартп рпзрізнѐти чптири рівні метпдплпгії: 

філпспфську/фундаментальну; загальнпнаукпву; часткпвп-наукпву; 

технплпгічну. Філпспфський абп фундаментальний рівень у структурі 

метпдплпгії характеризуютьсѐ сукупністя загальних принципів пізнаннѐ та 

категпріальним апаратпм науки. Філпспфський рівень фпрмую змістпве 

підґрунтѐ будь-ѐкпгп метпдплпгічнпгп знаннѐ, визначаячи світпглѐдні 

підхпди дп прпцесу пізнаннѐ й перетвпреннѐ дійснпсті в умпвах 

функціпнуваннѐ різних спціальних груп (Кузьмінський, 2005). 

Загальнпнаукпва метпдплпгіѐ – це тепрії та кпнцепції, ѐкими 

ппслугпвуютьсѐ більшість наук. Часткпвп-наукпву метпдплпгія складаю 

сукупність метпдів, принципів дпслідженнѐ і прпцедур, щп 

викпристпвуятьсѐ в кпнкретній галузі наукпвпгп знаннѐ. Технплпгічну 

метпдплпгія презентуять «метпдика і техніка дпслідженнѐ, тпбтп набір 

прпцедур, ѐкі забезпечуять птриманнѐ дпстпвірнпгп емпіричнпгп 

матеріалу і йпгп первинну пбрпбку, післѐ ѐкпї він мпже вклячатисѐ в масив 

наукпвпгп знаннѐ» (Зайченкп, 2008, 24). Власне, «технплпгічна метпдплпгіѐ 

рпзкриваю метпдику й технплпгія дпслідженнѐ, тпбтп набір прпцедур, ѐкі 

забезпечуять пдержаннѐ дпстпвірнпгп емпіричнпгп матеріалу та йпгп 

первинне ппрацяваннѐ» (Гладуш, & Лисенкп, 2014, с. 30). 

Дп пснпвних принципів метпдплпгії наукпвпгп пізнаннѐ навкплишньпї 

дійснпсті належать принципи детермінізму, відппвіднпсті та дпппвняванпсті. 

У педагпгічних дпслідженнѐх принцип детермінізму застпспвуютьсѐ, 

передусім, длѐ з’ѐсуваннѐ причин, ѐкі ппкладені в пснпву ппѐви і рпзвитку  

певних педагпгічних ѐвищ чи прпцесів. Тпбтп йдетьсѐ прп зумпвленість 

псвітніх ѐвищ спціальним, екпнпмічним, пплітичним рпзвиткпм країни. Такпж 

маютьсѐ на увазі те, щп за певних умпв зарпджуютьсѐ й рпзвиваютьсѐ тпй чи 

інший прпцес, ѐкий нерпзривнп ппв’ѐзаний із іншими прпцесами чи ѐвищами 

функціпнальнпгп, часпвпгп чи прпстпрпвпгп характеру. Принцип 

відппвіднпсті в метпдплпгії наукпвпгп пізнаннѐ пплѐгаю в твердженні, щп 

«тепрії, істинність ѐких була дпведена длѐ певнпї сфери ѐвищ 

експериментальнп, зберігаять власну значущість длѐ пппередніх сфер ѐвищ, 

навіть при умпві рпзвитку нпвих більш узагальнених тепрій» (Нпвикпв, 2006, 

с. 91).  Принцип відппвіднпсті передбачаю спадкпюмність наукпвих тепрій. 
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Щпдп принципу дпппвняванпсті, тп тут вартп брати дп уваги, щп будь-ѐке 

дпслідженнѐ, ѐке викпнуютьсѐ наукпвцем, спрѐмпване на вивченнѐ 

характеристик пб’юкта дпслідженнѐ та передбачаю викпристаннѐ певних 

тепретикп-метпдплпгічних підхпдів. Згіднп з пбранпя метпдплпгіюя 

дпслідженнѐ вивчаютьсѐ певний аспект цьпгп пб’юкта. Відтак, відппвіднп дп 

принципу дпппвняванпсті зміняютьсѐ рпзуміннѐ предмету знань, 

забезпечуютьсѐ правпмірність та рівнпправність різнпманітних наукпвих 

тепрій і підхпдів дп ппису пб’юкта дпслідженнѐ.  

Під час викпнаннѐ наукпвп-педагпгічних дпсліджень дпслідники 

ппслугпвуятьсѐ кпмплекспм підхпдів, ѐкі дпзвплѐять всебічнп вивчити 

пб’юкт дпслідженнѐ. Передусім, зауважимп, щп підхід – це вихідна ппзиціѐ, 

відппвіднп дп ѐкпї здійсняютьсѐ аналіз пб’юкту дпслідженнѐ. Так, у 

кпнтексті системнпгп підхпду пб’юкт дпслідженнѐ вивчаютьсѐ ѐк цілісність, 

система, ѐку характеризую наѐвність взаюмпппв’ѐзаних і 

взаюмпдпппвнявальних кпмппнентів, ѐкі маять власні ппліфункціпнальні 

зв’ѐзки. «Сутність системнпгп підхпду пплѐгаю в тпму, щп віднпснп 

сампстійні кпмппненти рпзглѐдаять не ізпльпванп, а в їхньпму 

взаюмпзв’ѐзку, у рпзвитку й русі. Він даю змпгу виѐвити інтегрпвані системні 

властивпсті та ѐкісні характеристики, щп відсутні в складпвих системних 

елементах» (Гладуш, & Лисенкп, 2014, с. 26). 

Відппвіднп дп кпмплекснпгп підхпду пб’юкт дпслідженнѐ – це 

сукупність ѐвищ чи прпцесів, ѐкі складаять пдне ціле. Цілісний підхід пзначаю 

рпзглѐд пб’юкту дпслідженнѐ з перспективи цілпгп – складнпгп кпмплексу, 

ѐкий фпрмуять йпгп складпві. Сутність пспбистіснпгп підхпду пплѐгаю в тпму, 

щп «жпдне психплпгічне ѐвище, прпцес, стан чи ѐкість індивіда не мпжуть 

бути правильнп інтерпретпвані без урахуваннѐ їхньпї пспбистіснпї 

зумпвленпсті» (Нпвикпв, 2006, с. 134).  Оспбистісний підхід «пзначаю 

пріюнтація в кпнструяванні й реалізації педагпгічнпгп прпцесу на пспбистість 

ѐк ціль, суб’юкт, результат і гплпвний критерій йпгп ефективнпсті. Цей підхід 

напплегливп вимагаю визнаннѐ унікальнпсті пспбистпсті, її інтелектуальнпгп 

та мпральнпгп пптенціалу, права на ппвагу. Впднпчас припускаю пппру в псвіті 

на прирпдний прпцес сампрпзвитку задатків і твпрчпгп пптенціалу 

пспбистпсті, ствпреннѐ длѐ цьпгп відппвідних умпв» (Гладуш та Лисенкп, 

2014, с. 27). Відппвіднп, сутність діѐльніснпгп підхпду пплѐгаю у тпму, щп 

«свідпмість і діѐльність не суперечать пдин пднпму, але й не ю тптпжними, 

впни фпрмуять юдине ціле» (Нпвикпв, 2006, с. 134).  

Змістпвий підхід спрѐмпваний на вивченнѐ змістпвпгп наппвненнѐ 

(сутність, характеристики, взаюмпзв’ѐзки, факти, дані, щп даять мпжливість за 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

126 

дпппмпгпя абстрагуваннѐ, аналізу, синтезу сфпрмулявати тепретичні 

виснпвки) пб’юкту дпслідженнѐ. Фпрмальний підхід «передбачаю 

випкремленнѐ стійких, віднпснп незмінних мпментів, ѐкі рпзглѐдаятьсѐ в 

«чистпму» виглѐді, за межами зв’ѐзків з прпцеспм, ѐвищем у цілпму 

(Нпвикпв, 2006, с. 135). Лпгічний підхід передбачаю абстрактнп-тепретичну 

ппбудпву дпслідженнѐ, спрѐмпванпгп на вивченнѐ педагпгічнпгп ѐвища чи 

прпцесу в тпму стані йпгп рпзвитку, ѐкпгп він дпсѐгнув на даний час. 

Істпричний підхід застпспвуютьсѐ з метпя виѐвленнѐ специфіки рпзвитку 

пб’юкта дпслідженнѐ в істпричній ретрпспективі. акісний і кількісний підхпди 

викпристпвуятьсѐ длѐ виѐвленнѐ сукупнпсті пзнак, ѐкпстей, пспбливпстей, 

щп фпрмуять свпюрідність пб’юкта дпслідженнѐ. Фенпменплпгічний підхід 

спрѐмпваний на ппис зпвнішніх, змінних характеристик.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, ѐк свідчать 

результати викпнанпгп дпслідженнѐ, педагпгічні дпслідженнѐ спрѐмпвані 

на студіяваннѐ актуальних прпблем псвітньпї галузі з метпя ппдальшпгп   

вдпскпналеннѐ її функцій та прпцесів. Метпдплпгіѐ педагпгіки передбачаю 

застпсуваннѐ різних підхпдів, кпжен з ѐких маю власні переваги та 

пбмеженнѐ, а їх застпсуваннѐ сприѐю виѐвлення нпвих фактів та рпзглѐду 

актуальних прпблем у галузі псвіти.  

Викпнане дпслідженнѐ не вичерпую всіх аспектів ппрушенпї 

прпблеми. Дп ппдальших наукпвих студій належить узагальненнѐ тепрії і 

практики кпмплекснпгп викпристаннѐ метпдів педагпгічнпгп дпслідженнѐ.    
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РЕЗЮМЕ 
Мукан Наталия, Гаврилюк Марианна. Метпдплпгиѐ педагпгики: сущнпсть, 

принципы, ппдхпды. 
Статьѐ посвѐщена изложения проблемы методологии педагогики, в 

частности ее сущности, принципов, подходов. Представлены результаты анализа 
научно-педагогической литературы, котораѐ посвѐщена отдельным аспектам 
методологии педагогики, в частности специфике организации и проведениѐ 
педагогических исследований, особенностей использованиѐ методов педагогического 
исследованиѐ. Цель статьи состоит в обобщении результатов научных 
исследований теоретиков в области педагогики с целья отображениѐ сущности 
методологии педагогики, ее принципов и подходов, которые служат основой длѐ 
дальнейшего изучениѐ педагогических ѐвлений, фактов и процессов. Представлены 
методы исследованиѐ. Выделены формы, с помощья которых выражаят новые 
знаниѐ; даны определениѐ понѐтий «методологиѐ», «методологиѐ педагогики», 
определены основные функции методологии педагогики, четыре уровнѐ 
методологии науки, принципы методологии научного познаниѐ в области 
образованиѐ; выделены основные подходы (системный, комплексный, целостный, 
личностный, деѐтельностный, содержательный, формальный, логический, 
исторический, качественный, количественный, феноменологический). Представлены 
выводы и перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: методологиѐ, методологиѐ педагогики, теории, концепции, 
принципы, подходы, педагогическое исследование.  

SUMMARY 
Mukan Nataliia, Havryliuk Marianna. Methodology of Pedagogy: essence, principles, 

approaches.  
The article dwells on the problem of the methodology of pedagogy, in particular its 

essence, principles, approaches. It is noted that pedagogical research is conducted in order to 
study the theory and practice of education, the process of teaching and learning in order to 
clarify their nature and features. Like any other branch of science, pedagogy uses its own 
methodology, which we understand as a holistic system that is constantly evolving and 
enriched by the results of new research. The results of the analysis of scientific and 
pedagogical literature, which highlights some aspects of pedagogical methodology (which is 
considered as a system of knowledge that reflects the basic pedagogical theories, concepts, 
principles and approaches to the study of pedagogical phenomena and processes, methods 
of their research, and development and formation of the personality of the student is 
considered to be its subject), in particular the specifics of pedagogical research organization 
and conduct, the peculiarities of pedagogical research methods usage. The purpose of the 
article is to summarize the results of scientific research on theorists in the field of pedagogy 
to highlight the essence of the methodology of pedagogy, its principles, and approaches, 
which will serve as a basis for further study of pedagogical phenomena, facts and processes. 
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The authors used the following research methods: analysis and synthesis to develop the 
source base of the study, as well as the selection of those elements that are valuable for the 
implementation of the pedagogical research. As a result of the performed research the 
forms, by means of which the scientists express new knowledge, are singled out: fact, thesis, 
notion, category, theory, concept, idea, paradigm, problem, hypothesis. The definitions of 
“methodology”, “methodology of pedagogy” are presented, the main functions of the 
methodology of pedagogy, four levels of methodology of science 
(philosophical/fundamental; general scientific; partial-scientific; technological), and also 
principles of methodology of pedagogy (determinism, conformity, complementarity) are 
highlighted. The main approaches (systemic, complex, holistic, personal, activity, semantic, 
formal, logical, historical, qualitative, quantitative, phenomenological) are determined. The 
conclusions and prospects of further research are presented. 

Key words: methodology, methodology of pedagogy, theories, concepts, principles, 
approaches, pedagogical research. 
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РОЗВИТОК ІДЕЇ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ  

МАТЕМАТИКИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ 
 

Метоя статті ю ретроспективний аналіз розвитку прикладної 
спрѐмованості навчаннѐ математики в школах України. Длѐ досѐгненнѐ поставленої 
мети використовувалисѐ такі теоретичні методи дослідженнѐ, ѐк аналіз науково-
методичної літератури різних історичних періодів; узагальненнѐ, систематизаціѐ, 
порівнѐльний і системний аналіз результатів. Установлено, що на різних стадіѐх 
розвитку системи математичної освіти зберігаютьсѐ стійкий інтерес до проблеми 
зв’ѐзку курсу математики з практикоя, проте цілі і зміст предмету математики 
зміняютьсѐ в залежності від домінувальних у суспільстві уѐвлень про місце і роль 
математики в системі національних цінностей у певний історичний період 
розвитку.  Практичне значеннѐ даного дослідженнѐ полѐгаю в тому, що длѐ успішної 
реалізації прикладної спрѐмованості навчаннѐ математики дуже важливим ю процес 
вивченнѐ попереднього досвіду, пов’ѐзаного з певними її аспектами. 

Ключові слова: процес навчаннѐ математики, програмні вимоги, зв’ѐзок з 
життѐм, принцип політехнізму, прикладна спрѐмованість.  

 

Постановка проблеми. Навчаннѐ та вихпваннѐ завжди рпзглѐдались 

ѐк засіб підгптпвки лядини дп практичнпгп життѐ. Свпї перші математичні 

ппнѐттѐ й уѐвленнѐ лядствп ппчалп фпрмувати ще в глибпку давнину під 

час рпзв’ѐзуваннѐ найпрпстіших ппбутпвих задач. 

Відппвіднп дп пптреб часу ппступпвп ускладнявалисѐ фпрми 

трудпвпї діѐльнпсті, щп пптребувалп фпрмуваннѐ нпвих математичних 

ппнѐть і сприѐлп рпзвиткпві математики ѐк науки. 
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У сучаснпму світі без лпгічнпгп та пбчислявальнпгп математичнпгп 

апарату стаю немпжливим рпзвитпк науки, тпму навчаннѐ математики маю 

бути пріюнтпване на рпзкриттѐ зв’ѐзку математики з практикпя та птпчуячим 

світпм. Безперечнп, длѐ успішнпї реалізації будь-ѐкпї ідеї дуже важливим ю 

прпцес вивченнѐ пппередньпгп дпсвіду, ппв’ѐзанпгп з певними її аспектами.   

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ зв’ѐзку навчаннѐ 

математики з життѐм та вирпбництвпм дпсліджували такі наукпвці: 

Т. Бекбпюв, Ю. Вігнер, Г. Глейзер, А. Кпнфпрпвич, К. Матусевич, І. Шапірп та 

ін. Релізаціѐ міжпредметних зв’ѐзків під час навчаннѐ математики 

дпсліджена в наукпвп-метпдичних рпбптах Л. Брескінпї, А. Впювпди, 

В. Далингера, І. Лпв'ѐнпвпї, Я. Мальпванпгп та ін. 

Мета статті – ретрпспективний аналіз рпзвитку прикладнпї 

спрѐмпванпсті навчаннѐ математики в шкплах України.  

Длѐ рпзв’ѐзаннѐ ппставлених завдань застпспвувалисѐ такі 

тепретичні методи дослідження: аналіз наукпвпї та наукпвп-метпдичнпї 

літератури з прпблеми дпслідженнѐ; узагальненнѐ й систематизаціѐ, 

ппрівнѐльний та системний аналіз результатів наукпвих дпсліджень. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз рпзвитку системи шкільнпї 

математичнпї псвіти в Україні свідчить прп стійкий інтерес наукпвців і 

практиків дп прпблеми зв’ѐзку курсу математики з практикпя та дпзвплѐю 

ппмітити певну закпнпмірність у тпму, щп цілі і зміст предмету математики 

зміняятьсѐ в залежнпсті від дпмінувальних у суспільстві уѐвлень прп місце 

і рпль математики в системі націпнальних ціннпстей у тпй чи інший 

істпричний періпд рпзвитку.  

Найдавнішим пам’ѐтникпм математичних знань усіюї еппхи Київськпї 

Русі ю математичний твір мпнаха Кирика Нпвгпрпдськпгп «Вченнѐ бачити 

лядині всіх рпків» (1134). Цей твір присвѐченп прпблемам літпчисленнѐ та 

арифметикп-хрпнплпгічним рпзрахункам. У ньпму автпр прпвпдить складні 

длѐ тпгп часу математичні рпзрахунки та ппказую, ѐк визначати кількість рпків, 

місѐців, тижнів, днів і гпдин, щп прпйшли від ствпреннѐ світу; кількість 

виспкпсних рпків; кількість у рпці звичайних і місѐчних місѐців, тижнів, днів і 

гпдин; кількість гпдин в пднпму дні (Левківський, 2011).  

Виникненнѐ кпзаччини, впюнізпванпї частини українськпгп суспільства, 

малп значний вплив на рпзвитпк математичнпї псвіти в Україні. ак свідчить 

дпслідженнѐ (Бпѐрська-Хпменкп, 2014), у ХІІ-ХVIII ст. у кпзацьких шкплах 

навчання математики приділѐлась значна увага: у ппчаткпвій шкплі 

хлппчиків вікпм від 9 рпків вчили лічбі й арифметиці, а далі в гплпвній шкплі 

дп 18 рпків вивчали математику ѐк пкремий предмет, спираячись на рпбпти 
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давньпгрецьких філпспфів і мислителів. Знаннѐ математики кпзаки ширпкп 

застпспвували у військпвій справі, зпкрема у військпвій інженерії. Так, багатп 

видів кпзацькпї збрпї та військпвпгп трансппрту булп вигптпвленп з 

викпристаннѐм знань із гепметрії (ппбудпва паралельних прѐмих, кутів різнпї 

величини, ппділ кпла на рівні частини тпщп). У середині ХVIII ст. на теритпрії 

семи пплків Гетьманщини налічувалпсѐ 866 шкіл.  

Підручники данпгп періпду рпзвитку математичнпї псвіти містили 

задачі на практичні рпзрахунки (купівлѐ, прпдаж, ппділ майна, 

виміряваннѐ земельних ділѐнпк, рпзрахунки в межах певнпгп виду 

ремесла тпщп) та були пріюнтпвані на ширпке кплп учнів, незалежнп від 

віку, рпку навчаннѐ та рівнѐ знань. Сппчатку такі задачі вхпдили дп змісту 

друкпваних букварів, прпте згпдпм були зібрані в пкремих підручниках, 

першим і із ѐких стала працѐ Л. Магницькпгп «Арифметика сиречь наука 

числительнаѐ». У книзі Л. Магніцькпгп задачі рпзглѐдались ѐк частина 

тепрії, їх прийпми рпзв’ѐзуваннѐ були занадтп вичурні, рецептурні і 

дпгматичні. Учень ппвинен був завчати  правила та рпзв’ѐзаннѐ задачі-

зразка певнпгп практичнпгп змісту (Лук’ѐнпва, 2001, с. 108-113). 

З ппчатку XVIII ст. центрпм станпвленнѐ українськпї псвіти і науки стаю 

Киювп-Мпгилѐнська академіѐ, при ѐкій з 1784 рпку були відкриті класи 

чистпї і змішанпї математики. У ІІ – IV класах учнів навчали арифметиці, а 

математику ппчинали викладати з V класу й дп VIII. Чисту математику 

вивчали в двпх класах: у нижчпму – планіметрія, ппчаткпві дії, дії з 

дрпбами і квадрати чисел; у вищпму математичнпму класі – стерепметрія, 

закінченнѐ алгебри і тригпнпметрія. Дп змішанпї математики належали 

ппчатки цивільнпї і військпвпї архітектури, механіки, пптики, перспективи, 

сферичнпї тригпнпметрії, астрпнпмії, математичнпї гепграфії, гармпніки і 

математичнпї хрпнплпгії (Бевз, 2008, с. 233).   

На ппчатку ХІХ стпліттѐ на теритпрії Україні існувалп 4 типи шкіл: 

парафіѐльні, ппвітпві та примітивні сільські шкпли, де учнів навчали дѐки. У 

цих шкплах від чптирьпх місѐців дп рпку, у залежнпсті від регіпну, дітей 

навчали читати, писати та викпнувати елементарні арифметичні дії. Гімназії 

(середні шкпли) навчали переважнп дітей двпрѐн і чинпвників інпземним 

мпвам, математиці, фізиці, слпв’ѐнським, прирпдничим та суспільним 

наукам.  

Прп цілі навчаннѐ математики значнпї кількпсті населеннѐ у даний 

періпд рпзвитку псвіти в Україні краснпмпвнп свідчить пппулѐрність 

прпфільних шкіл і училищ, ѐкі ствпрявалисѐ в ті часи в Херспні, Пплтаві, 

Катеринпславі, Криму та інших містах. Таким закладпм псвіти булп 
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училище тпргпвельнпгп мпреплавства, відкрите 20 лятпгп 1834 рпку за 

клппптаннѐм графа Впрпнцпва та резпляціюя імператпра Микпли І в місті 

Херспні. Дп майбутніх учнів ппрѐд із мпральними та фізичними висувалисѐ 

вимпги вміннѐ читати і писати рпсійськпя мпвпя та знаннѐ чптирьпх 

арифметичних дій. Тепретична частина курсу містила такі загальнппсвітні 

предмети, ѐк каліграфіѐ, маляваннѐ, арифметика, ппчаткпва гепметріѐ, 

граматика, гепграфіѐ, істпріѐ, турецька, грецька та італійська мпви, 

підгптпвчі мпрські та навігаційні науки, пснпви суднпбудуваннѐ. Та, ѐк 

зазначаю (Лѐшкевич, 2018, с. 276-282), випускники данпгп навчальнпгп 

закладу мали низький рівень підгптпвки з тпчних і мпрських наук, щп 

ппв’ѐзанп з великпя складністя ппанувати зазначеними в прпграмних 

вимпгах знаннѐми вихпванцѐм, ѐкі під час вступу вплпділи лише вміннѐм 

читати та знаннѐм чптирьпх арифметичних дій. Тпму, незважаячи на 

велику пптребу в мпрських спеціалістах, значна кількість випускників не 

мпгла влаштуватисѐ на рпбпту на купецькі абп закпрдпнні кпраблі. 

У 1895 рпці Пплтавським губернським землевпдствпм булп ствпренп 

Пплтавську нижчу шкплу садівництва і гпрпдництва. У Статуті шкпли 

визначаласѐ наступна гплпвна мета закладу псвіти: навчати дітей сільськпму 

гпсппдарству, ѐк тепретичнп, так і практичнп, умінь і навичпк з плпдівництва, 

гпрпдництва, декпративнпгп садівництва, а такпж дати знаннѐ з дпппміжних 

галузей сільськпгп гпсппдарства: хмільництва, бджільництва, стплѐрнпї і  

кпрзинпплетильнпї справи. Длѐ цьпгп діти селѐн губернії вивчали: питаннѐ 

пвпчівництва, гпрпдництва, садівництва, ліспрпзведеннѐ, хмільництва, а 

такпж шпвківництва, бджільництва, плетіннѐ кпшиків, теслѐрськп-стплѐрські 

ремесла  тпщп (Шевнікпв, 2015, с. 3-9).  

Гплпвнпя метпя таких шкіл булп вихпваннѐ спеціалістів із певнпгп 

ремесла, щп свідчить прп «прикладну спрѐмпваність навчаннѐ» ѐк 

сампціль, йпгп вузькппрпфільність та відсутність пріюнтації на ппануваннѐ 

хпча би найменшим набпрпм  базпвих загальнппсвітніх знань.  

Наприкінці XIX ст. ѐкість навчаннѐ в нарпдних шкплах України була 

низькпя, а рівень грамптнпсті населеннѐ станпвив лише 15–20 %. 

З першпї пплпвини ХХ ст. рпзвитпк українськпї математичнпї псвіти 

відбуваютьсѐ на тлі радѐнських ревпляційних ппглѐдів. Післѐ пстатпчнпгп 

встанпвленнѐ радѐнськпї влади в Україні з груднѐ 1919 р. нпва українська 

система псвіти ппчала будуватисѐ за рпсійським зразкпм. У травні 1919 р. 

булп виданп «Пплпженнѐ прп юдину трудпву шкплу УРСР», в пснпву ѐкпгп 

булп ппкладенп чинне в Радѐнській Рпсії «Пплпженнѐ прп юдину трудпву 

шкплу». Впнп передбачалп запрпвадженнѐ безкпштпвнпгп і спільнпгп 
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навчаннѐ дітей пбпх статей з впсьми рпків; загальнппсвітній і пплітехнічний 

характер псвіти, забпрпну релігійнпгп вихпваннѐ; запрпвадженнѐ 

прпдуктивнпї праці дітей. Та ѐкщп в Рпсії шкпла була пплітехнічнпя, тп всі 

навчальнп-вихпвні заклади України тіснп ппюднувалисѐ з вирпбництвпм та 

утвпрявали юдину систему прпфесійнпї псвіти.  

Маспве навчаннѐ дітей різних верств населеннѐ в шкплах та ппѐва 

підручників математики длѐ певних категпрій учнів (рік навчаннѐ, місце 

прпживаннѐ) дпзвплѐю стверджувати прп ппчатпк другпгп періпду рпзвитку 

математичнпї псвіти в Україні (20-30 рр. ХХ ст.), ѐкий характеризуютьсѐ 

дпмінуваннѐм «трудпвпгп цілеппкладаннѐ» в навчанні математики.  

У середніх шкільних закладах учнѐм прпппнувалисѐ лише ті 

математичні знаннѐ, ѐкі були непбхідні кпнкретним прпфесіѐм, вирпбництву, 

армії чи флпту. Ці знаннѐ не були прганізпвані в цілісну систему, були відсутнѐ 

стрпгість та лпгічнп витримана ппслідпвність викладу матеріалу (Егуппва, 

2014). За таких умпв прп фпрмуваннѐ системи тепретичних знань та 

інтелектуальний рпзвитпк учнів не мпглп бути й мпви. 

Збірники задач із арифметики длѐ сільських шкіл та міських були різні. 

Це ппѐснявалпсѐ тим, щп задачник маю бути наппвненим, гплпвним чинпм, 

завданнѐми з життѐ шкпли і з кпмунальнпгп життѐ міста (длѐ містѐн) абп 

райпну (длѐ селѐн).   Діти за дпппмпгпя числпвих рпзрахунків дпсліджуять 

міські вулиці, види трансппрту, впдппрпвід, каналізація, вуличне псвітленнѐ, 

ппжежну пхпрпну міста, лазні, пральні; зачіпаять впни і види праці (ремеслп 

кпвальське, слясарне), прпфспілки. Ринпк даю  матеріал длѐ встанпвленнѐ 

зв'ѐзку міста з селпм. Дитина дізнаютьсѐ, щп селѐнин привпзить на ринпк і щп 

везе з міста в селп. За будь-ѐкпї мпжливпсті, ѐк длѐ безппсередньпгп 

знайпмства з дпсліджуваним ѐвищем, так і длѐ птриманнѐ числпвих даних, 

непбхіднп викпристпвувати екскурсії (Звѐгинцев, 1923). 

Задачі тпгп періпду нагадували певні інструкції щпдп викпнаннѐ 

кпнкретних життювих вправ. Математика в данпму випадку відіграю рпль 

інструмента длѐ задпвпленнѐ певнпї практичнпї життювпї пптреби.  

Наприклад,  «міський» збірник задач (Зенченкп, 1926) містив 

задачі  прп містп і життѐ в ньпму:  «Міський кппператив за два дні 

рпзпрпдав 96 м мануфактури; серед них 19 м булп прпданп не в 

базарний день, а решта – в базарний. Скільки метрів мануфактури булп 

прпданп в базарний день?», а сільський (Звѐгинцев, 1923), відппвіднп , 

прп сільське життѐ: «Шаппвал з двпма ппмічниками пригптував впвну 

длѐ биттѐ: пчищену від сміттѐ і рпзпатлану впвну рпзстилали на підлпзі, 

пересипали бпрпшнпм (длѐ цьпгп беретьсѐ зіпспване бпрпшнп: затхле 
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абп підмпчене) і били тпнкими палицѐми. Бпрпшна в шаппвалів булп 

загптпвленп 144 кілпграми, але йпгп не вистачилп (на кпжні 6 кілпграмів 

впвни йде 5 кілпграмів бпрпшна). Тпму дпвелпсѐ прикупити ще 216 

кілпграмів бпрпшна. Скільки всьпгп кілпграмів бпрпшна викпристали 

шаппвали? Скільки кілпграмів впвни їм вдалпсѐ пбрпбити?» 

Аналіз текстів задач зі збірників (Звѐгінцев, 1923; Зенченкп, 1926) даю 

мпжливість зрпбити виснпвпк, щп цілі навчаннѐ математики на данпму етапі 

рпзвитку радѐнськпї ідеплпгії були пріюнтпвані не на набуттѐ математичних 

знань та пвплпдіннѐ певними вміннѐми та навичками, а на вивченнѐ ѐвищ 

птпчуячпгп середпвища, підгптпвку дп кпнкретнпї трудпвпї діѐльнпсті, 

викпнаннѐ певних практичних дій, щп призвелп дп рпзчиненнѐ математики в 

суспільній праці та, ѐк наслідпк, дп низькпгп рівнѐ знань учнів. 

Гпстра пптреба у виспкпкваліфікпваних кадрах та усвідпмленнѐ 

владпя фундаментальнпї рплі математики длѐ вивченнѐ всіх технічних 

дисциплін ппклали ппчатпк нпвпму періпду рпзвитку математичнпї псвіти в 

Україні. На ппчатку 30-х рр. відбувсѐ переглѐд навчальних планів і прпграм 

з математики та перепріюнтаціѐ її змісту і мети на здпбуттѐ системи знань, 

непбхідних длѐ здпбуттѐ середньпї та вищпї псвіти.  

Третій періпд (ппчатпк 30 рр. – кінець 70-х рр. ХХ ст.) 

характеризуютьсѐ дпмінуваннѐм «принципу пплітехнізму» у математичній 

псвіті, ѐкий передбачаю зв’ѐзпк математики з вирпбництвпм, реалізація 

міжпредметних зв’ѐзків, пзнайпмленнѐ учнів на практиці з інструментами 

та вимірявальними приладами, щп застпспвуятьсѐ в математиці длѐ 

фпрмуваннѐ в них вимірявальних, пбчислявальних, кпнтрпльнп-

ппшукпвих та алгпритмічних умінь, ппв’ѐзаних із машинними механізмами. 

Пплітехнізм у навчанні дпсліджували О. Астрѐб (1934 р. «ак 

викладати математику в пплітехнічній шкплі за кпмплекснпя системпя»), 

О. Дубинчук (дпслідженнѐ 70-80 рр. ХХ ст.),  І. Тесленкп (1973 р. «Наукпва 

технічна ревпляціѐ і математика в шкплі»). 

На ппчатку данпгп періпду загальна мета вивченнѐ математики в 

шкплі пплѐгала у вихпванні патріптизму серед мплпді та вихпванні вміннѐ 

викпристпвувати здпбуті математичні знаннѐ длѐ ппбудпви кпмуністичнпгп 

суспільства (Березанська, 1955). Таким чинпм, з’ѐвилпсѐ ппнѐттѐ 

«радѐнська математика», вивченнѐ ѐкпї ппвиннп булп сприѐти «вихпвання 

марксистськп-ленінськпгп світпглѐду», «ппчуттѐ радѐнськпгп патріптизму», 

«націпнальнпї гпрдпсті».  

У підручнику з арифметики длѐ 5-6-х класів длѐ семирічнпї та 

середньпї шкпли А. Кисельпва (Киселев, 1953, с. 111),  зустрічаятьсѐ задачі 
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такпгп фпрмуляваннѐ: «Населеннѐ міста складаю 134400 лядей. З часів 

Великпї Жпвтневпї спціалістичнпї ревпляції впнп вирпслп на 60 %. Скільки 

жителів булп в місті дп ревпляції». 

Принцип пплітехнізму в шкільній псвіті 50-60 рр. займаю панівну 

ппзиція. Відпмий математик та метпдист, академік Б. Гнюденкп вважав, щп 

в шкплі непбхіднп приділѐти значну увагу питаннѐм пплітехнічнпї псвіти.  

Реалізаціѐ принципу пплітехнізму, на йпгп думку, маю пзначати низку 

педагпгічних дій, кптрі мпгли би сприѐти підгптпвці учнів дп прпфесійнпї 

діѐльнпсті в сфері прпмислпвпсті та вирпбництва. У ѐкпсті пднпгп із заспбів 

реалізації цьпгп принципу знпву прпппнуютьсѐ пзнайпмленнѐ учнів на 

практиці з найпрпстішими приладами та рпзвитпк навичпк пп рпбпті з 

ними (Егуппва, 2014). 

У збірнику з прпфесійнпї пріюнтації учнів (Нечиппрук, 1971, с. 53) 1971 

р. зазначенп, щп «систематичну і цілеспрѐмпвану прпфпріюнтаційну рпбпту 

слід прпвпдити в шкплах, ппчинаячи, ѐк ппказали наші сппстереженнѐ, 

вже з 5-гп класу. Дуже важливп, зпкрема, вирпбити в підлітків ппзитивне 

ставленнѐ дп перспективи стати в майбутньпму рпбітникпм». 

З 70-х рр. ХХ ст. збільшуятьсѐ темпи технічнпгп відставаннѐ СРСР від 

рпзвинених країн Юврппи та США, щп сталп ппштпвхпм дп зміни 

пріпритетів у цілѐх навчаннѐ математики. На тлі мпдернізації загальнпї 

середньпї псвіти на засадах ринкпвпї мпделі відбуваютьсѐ зміщеннѐ 

акцентів та рпзппчинаютьсѐ етап мпдифікації ідей пплітехнізму. 

Ппрѐд із ідеѐми пплітехнізму в метпдиці навчаннѐ математики активнп 

ппчала рпзвиватисѐ прпблема реалізації прикладнпгп спрѐмуваннѐ курсу 

математики. Цѐ прпблема знахпдила свпю відпбраженнѐ в дпслідженнѐх 

багатьпх радѐнських наукпвців, а саме: А. Ахлімірзаюва, А. Бурдина, 

Ю. Величка, Г. Впзнѐка, Я. Кплѐгіна, М. Мірзпахмедпва, А. Мишкіса, В. Пікана, 

М. Терьпшина, В. Фірспва, М. акутпвпї та ін. В пстанні рпки прикладнпму 

спрѐмування математики присвѐчені рпбпти таких вітчизнѐних наукпвців, ѐк 

Н. Вагіна, Г. Дутка, А. Прус, Л. Спкпленкп та ін. 

Уперше ппнѐттѐ «прикладна спрѐмпваність навчаннѐ математики» 

з’ѐвлѐютьсѐ в працѐх В. Фірспва (1977р.), ѐкий зазначив, щп «юдність 

математики прпѐвлѐютьсѐ у взаюмппрпникненні прикладнпгп і 

тепретичнпгп напрѐмів, у їх взаюмнпму збагаченні і впливпві» (Фирспв, 

1977). Він визначав прикладну спрѐмпваність середньпї математичнпї 

псвіти ѐк здійсненнѐ цілеспрѐмпванпгп змістпвнпгп та метпдплпгічнпгп 

зв’ѐзку шкільнпгп курсу математики з практикпя, щп передбачаю введеннѐ 
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в шкільну математику специфічних мпментів, характерних длѐ 

дпслідженнѐ прикладних прпблем математичними метпдами.  

У 1985 р. була прийнѐта нпва прпграма навчаннѐ математики і в 

шкільні підручники ппчали вклячатисѐ завданнѐ не лише вирпбничпгп абп 

сільськпгпсппдарськпгп змісту, а й завданнѐ з пбласті екпнпміки, істпрії, 

прирпдничих наук та інших сфер лядськпї життюдіѐльнпсті. 

З кінцѐ 70-х – ппчатку 80-х рр. ХХ ст. «принцип пплітехнізму», 

ппступивсѐ місцем принципу «прикладнпї спрѐмпванпсті навчаннѐ 

математики», щп ппклалп ппчатпк нпвпму четвертпму періпду рпзвитку 

математичнпї псвіти в Україні. 

У задачниках 1991 рпку з’ѐвилисѐ «незвичні» длѐ «радѐнськпї 

математики» приклади сфер застпсуваннѐ математичнпгп апарату, 

наприклад (Спвайленкп В.К., 1991): «У прпцесі рпсту спсна ппглинула з 

ппвітрѐ 1,84 т вуглекислпти, а з ґрунту 0,55 т впди та 0,03 т мінеральних 

речпвин і при цьпму виділила в атмпсферу 1,42 т кисня. На скільки 

збільшилась маса спсни?», «Гпра Арарат складаютьсѐ з двпх вершин: більшпї, 

висптпя 5,165 км, та меншпї, висптпя 3,925 км. На скільки кілпметрів більша 

вершина виспчію над меншпя?», «Длѐ тпгп, щпб зберегти ѐйцѐ, їх вимпчуять 

у рпзчині з впди та клея у віднпшенні 1:10. Длѐ пригптуваннѐ рпзчину взѐли 

1,2 кг впди. Скільки пптрібнп взѐти клея?». Оспблива увага в данпму 

ппсібнику приділена задачам, ѐкі, пкрім свпгп математичнпгп змісту, маять 

загальнппсвітній напрѐм, містѐть невідпмі учнѐм терміни, знайпмлѐть із 

різними пб’юктами, ѐвищами, рецептами тпщп.   

Нпві підручники з математики длѐ загальнппсвітніх шкіл II-III ступенів 

тих рпків вже не пріюнтувалисѐ на цільпві партійні устанпвки, 

відпбражаячи лише автпрське баченнѐ структури і змісту загальнпї 

математичнпї псвіти (Лпдаткп, 2007, с. 94-118).  

З рпзвиткпм системи псвіти незалежнпї України цілі навчаннѐ 

математики в загальнппсвітній шкплі кпригувалисѐ та вдпскпналявалисѐ. 

Зпкрема в 2000 рпці впни були систематизпвані і кпнкретизпвані З. 

Слюпкань (Слюпкань, 2000, с. 9).  

На думку вченпгп, ппрѐд із рпзумпвим рпзвиткпм учнів, гплпвним ю 

«забезпеченнѐ свідпмпгп й міцнпгп пвплпдіннѐ системпя математичних 

знань, навичпк і вмінь, пптрібних у ппвсѐкденнпму житті і майбутній 

трудпвій діѐльнпсті кпжнпму членпві сучаснпгп суспільства, дпстатніх длѐ 

вивченнѐ інших дисциплін, прпдпвженнѐ псвіти в системі безперервнпї 

псвіти; фпрмуваннѐ уѐвлень прп ідеї і метпди математики та її рпль у 

пізнанні навкплишньпгп світу, фпрмуваннѐ навичпк математизації ситуацій 
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під час дпсліджень різних ѐвищ прирпди і суспільства» та «естетичне, 

екплпгічне, екпнпмічне, патріптичне, трудпве вихпваннѐ, прпфесійна 

пріюнтаціѐ на вихпваннѐ здпрпвпгп сппспбу життѐ». Ці ідеї пізніше стануть 

фундаментальними длѐ рпзбудпви сучаснпї математичнпї псвіти.   

У 2005 рпці в прпграмі з математики длѐ 12-річнпї шкпли серед цілей 

навчаннѐ математики відзначаюмп наступну: «фпрмуваннѐ в учнів 

математичних знань ѐк невід’юмнпї складпвпї загальнпї культури лядини, 

непбхіднпї умпви її ппвнпціннпгп життѐ в сучаснпму суспільстві на пснпві 

пзнайпмленнѐ шкплѐрів із ідеѐми і метпдами математики ѐк універсальнпї 

мпви науки і техніки, ефективнпгп заспбу мпделяваннѐ й дпслідженнѐ 

прпцесів і ѐвищ навкплишньпї дійснпсті; ппануваннѐ учнѐми системи 

математичних знань і вмінь, щп ю базпя длѐ реалізації зазначених цілей, а 

такпж непбхідні в ппвсѐкденнпму житті й дпстатні длѐ пвплпдіннѐ іншими 

шкільними предметами та прпдпвженнѐ навчаннѐ» (Прпграма, 2005).   

Нпвий періпд рпзвитку математичнпї псвіти в Україні, ѐкий триваю й дп 

сьпгпдні, на нашу думку, рпзппчавсѐ у 2012 рпці, кпли в пснпву ппбудпви 

змісту й прганізації прпцесу навчаннѐ математики булп ппкладенп 

кпмпетентнісний підхід, відппвіднп дп ѐкпгп результатпм навчаннѐ предмета 

маять стати такі сфпрмпвані в учнів кпмпетентнпсті, ѐк здатність успішнп 

діѐти в навчальних та життювих ситуаціѐх», прп щп зазначаютьсѐ в 

ппѐснявальній записці навчальнпї прпграми з математики (Прпграма, 2012).  

У 2016 рпці в Україні рпзппчалпсѐ рефпрмуваннѐ системи псвіти та 

булп запущенп перший етап ствпреннѐ Нпвпї українськпї шкпли, 

клячпвими пзнаками ѐкпї ю педагпгіка партнерства, гптпвність дп 

технплпгічних та прпцесуальних іннпвацій, нпві стандарти навчаннѐ, тіснп 

ппв’ѐзанпгп з життѐм.  

В пнпвленій прпграмі з математики длѐ 5-9 класів 2017 рпку 

(Програма, 2017) зазначенп, щп навчаннѐ математики в пснпвній шкплі 

передбачаю фпрмуваннѐ предметнпї математичнпї та інших клячпвих 

кпмпетентнпстей, на ѐкі рпбитьсѐ акцент рпзрпбниками данпї прпграми, а 

саме: 1) спілкуваннѐ державнпя (і ріднпя – у разі відміннпсті) мпвами; 2) 

спілкуваннѐ інпземними мпвами; 3) пснпвні кпмпетентнпсті у прирпдничих 

науках і технплпгіѐх; 4) інфпрмаційнп-цифрпва кпмпетентність; 5) уміннѐ 

вчитисѐ впрпдпвж життѐ; 6) ініціативність і підприюмливість; 7) спціальна і 

грпмадська кпмпетентнпсті; 8) пбізнаність і сампвираженнѐ у сфері 

культури; 9) екплпгічна грамптність і здпрпве життѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чинпм, реалізаціѐ прикладнпї спрѐмпванпсті навчаннѐ математики 
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рпзглѐдаютьсѐ сьпгпдні ѐк пдин із шлѐхів здійсненнѐ кпмпетентніснпгп 

підхпду в навчанні, а саме фпрмуваннѐ клячпвпї (кпмплекс рис длѐ ефек-

тивнпї діѐльнпсті в різних сферах життѐ), міжпредметнпї (здатність викприс-

тпвувати знаннѐ, уміннѐ та навички щпдп міжпредметнпгп кпла прпблем), 

прпюктнп-технплпгічнпї (здатність застпспвувати знаннѐ, уміннѐ та пспбистий 

дпсвід у предметнп-перетвпрявальній діѐльнпсті) кпмпетентнпстей. 

Здпбутки вітчизнѐних і зарубіжних учених у галузі нпвих 

інфпрмаційних та псвітніх технплпгій спрѐмпвані на мпдернізація 

практичнпї підгптпвки учнів дп сучасних умпв рпзвитку й пптреб 

суспільства. ХХІ стпліттѐ на зміну лядині-інтелектуалу маю прийти лядина-

винахідник, ѐка здатна зпріюнтуватисѐ в мпрі інфпрмації, виѐвлѐю вміннѐ 

вчитисѐ та реалізпвуватисѐ.  

Отже, прпйшпвши шлѐх від еппхи Київськпї Русі дп сьпгпденнѐ 

прикладна спрѐмпваність навчаннѐ математики трансфпрмуваласѐ у 

прпцес рпзбудпви нпвітньпї системи математичнпї псвіти, щп прганічнп 

ппюднуютьсѐ із впрпвадженнѐм STEM-навчаннѐ, втіленнѐм абсплятнп 

нпвих іннпваційних підхпдів дп прганізації псвітньпгп прпцесу та 

пріюнтуютьсѐ на вихпваннѐ кпнкурентпспрпмпжнпї, активнпдіячпї 

пспбистпсті, пзбрпюнпї всіма непбхідними длѐ перспективнпгп 

сампрпзвитку та сампреалізації  кпмпетентнпстѐми. 
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РЕЗЮМЕ 
Насадюк Татьяна. Прикладнаѐ рпль математики на разных этапах развитиѐ 

математическпгп пбразпваниѐ в шкплах Украины. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ ретроспективный анализ развитиѐ прикладной 

направленности обучениѐ математике в школах Украины. Длѐ достижениѐ 
поставленной цели использовались следуящие теоретические методы 
исследованиѐ: анализ научно-методической литературы разных исторических 
периодов; обобщение, систематизациѐ, сравнительный и системный анализ 
результатов. Установлено, что на разных стадиѐх развитиѐ системы 
математического образованиѐ сохранѐетсѐ устойчивый интерес к проблеме свѐзи 
курса математики с практикой, однако цели и содержание предмета математики 
изменѐетсѐ в зависимости от доминируящих в обществе представлений о месте и 
роли математики в системе национальных ценностей в определенный 
исторический период развитиѐ. Практическое значение данного исследованиѐ 
заклячаетсѐ в том, что длѐ успешной реализации прикладной направленности 
обучениѐ математике очень важным ѐвлѐетсѐ процесс изучениѐ предыдущего 
опыта, свѐзанного с определенными ее аспектами. 

Ключевые слова: процес обучениѐ математике, программные требованиѐ, 
свѐзь с жизнья, принцип политехнизма, прикладнаѐ направленность. 

SUMMARY 
Nasadyuk Tetiana. Applied role of mathematics at different stages of development of 

mathematical education in Ukrainian schools.  
The purpose of the article is a retrospective analysis of the development of applied 

mathematics teaching in Ukrainian schools. To achieve this goal, the following theoretical 
research methods were used: analysis of scientific and methodological literature of different 
historical periods; generalization, systematization, comparative and systematic analysis of 
results. It is established that at different stages of development of the mathematical education 
system there is a persistent interest in the problem of linking the course of mathematics with 
practice, but the purpose and content of the subject of mathematics varies depending on the 
dominant in society ideas about the place and role of mathematics in the system of national 
values in a certain historical period of development. For example, in Cossack times, in Cossack 
schools, mathematics was used to produce many types of Cossack weapons and military 
transport. Later, in Soviet times, the development of Ukrainian mathematical education took 
place against the backdrop of Soviet revolutionary views. In the early twentieth century 
Mathematics was completely dissolved in social work. The tasks of that period were more like 
certain instructions for performing specific life exercises. Subsequently, in the mathematical 
education began to dominate the “principle of polytechnism”, which involved the connection of 
mathematics with production and developing students’ ability to use the acquired mathematical 
knowledge to build a communist society. But in the late 70s of the twentieth century, there was a 
shift in emphasis and along with the ideas began to actively develop the problem of 
implementing the applied orientation of the mathematics course. The recent history of the 
applied orientation of mathematics teaching of fundamental changes has come closer to our 
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times. Since 2012, the content of mathematics teaching was based on a competence approach, 
and in 2016, Ukraine began reforming the education system and implementation of the New 
Ukrainian School, the key features of which are the pedagogy of partnership, readiness for 
technological and procedural innovations, new learning standards, connected with life. Thus, 
having passed the path from the era of Kievan Rus to the present day, the applied orientation of 
mathematics education has transformed into the process of developing a new system of 
mathematical education, which is organically combined with the introduction of STEM-learning 
and implementation of completely innovative approaches to the organization of the educational 
process. The practical value of this study is that the process of learning from previous experiences 
related to certain aspects of it is very important for the successful implementation of the applied 
focus of mathematics teaching.  

Key words: process of learning mathematics, program requirements, communication 
with life, principle of polytechnism, applied orientation. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

У статті здійснено аналіз існуячої мережі закладів загальної середньої освіти, 
ѐкі забезпечуять організація освітнього процесу за дистанційноя формоя 
навчаннѐ, виѐвлено причини поѐви перших дистанційних шкіл в Україні та причини 
розвитку мережі закладів загальної середньої освіти, що навчаять дистанційно. На 
основі проведеного аналізу результатів опитуваннѐ, що проводилосѐ Державноя 
службоя ѐкості освіти України влітку 2020 року, керівників закладів загальної 
середньої освіти, учителів, учнів та їхніх батьків щодо організації дистанційного 
навчаннѐ в умовах пандемії COVID-19 навесні 2020 року виѐвлено причини 
невдоволеннѐ ефективністя дистанційного навчаннѐ у школах України весноя 2020 
року, проаналізовано можливість розвитку дистанційних шкіл в Україні в 
короткостроковій перспективі, зокрема в комунальному та приватному секторі. 

Ключові слова: дистанційне навчаннѐ, дистанційна школа, освітній процес, 
пандеміѐ, COVID-19, опитуваннѐ, керівники шкіл, учителі, учні, батьки. 

 

Постановка проблеми. Дистанційне навчаннѐ – псвітнѐ технплпгіѐ, 

щп базуютьсѐ на викпристанні інтернет-технплпгій та цифрпвих 

інструментів навчаннѐ, немпжливе без відппвіднпгп технічнпгп та 

технплпгічнпгп забезпеченнѐ. Хпча це дпвплі нпва фпрма прганізації 

навчаннѐ, але за пстанні десѐтиліттѐ впевненп ппширяютьсѐ в закладах 

псвіти пп всьпму світу. Найбільш активнп дистанційні фпрми навчаннѐ 

викпристпвуять у США, Франції, Німеччині, Китаї та інших країнах світу. 

Дистанційне навчаннѐ ѐк фпрма прганізації псвітньпгп прпцесу в 

закладах псвіти сталп пспбливп актуальним через світпву пандемія COVID-
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19 і ѐк ппказав дпсвід карантиннпгп навчаннѐ у 2020-2021 рр., далекп не 

всі заклади псвіти були гптпві дп такпї фпрми здпбуттѐ знань.  

Аналіз актуальних досліджень. Дистанційні технплпгії прганізації 

псвітньпгп прпцесу, пспбливпсті взаюмпдії учасників навчаннѐ, 

інструментарій та технічне забезпеченнѐ ефективнпгп навчаннѐ на відстані, 

викпристаннѐ цифрпвих технплпгій і псвіті тривалий час перебуваять у 

центрі уваги вітчизнѐних та закпрдпнних наукпвців. Дистанційне навчаннѐ 

ѐк наукпву прпблему у свпїх рпбптах рпзглѐдали: І. Адампва, Х. Беккер, 

В. Бикпв, І. Впрптнікпва, В. Кухаренкп, В. Лугпвий, Н. Мпрзе, В. Олійник, 

К. Осадча; мпжливпсті викпристаннѐ цифрпвих технплпгій у навчанні 

дпсліджували Р. Бергер, Р. Гуревич, М. Кадеміѐ, В. Кремень, О. Пінчук, 

Н. Сирптенкп, С. Сиспюва, П. Стефаненкп, П. Таланчук, М. Танась та ін. 

Мета статті – представити аналіз умпв існуваннѐ та рпзвитку 

дистанційних шкіл в Україні, зпкрема впливу на їх утвпреннѐ суспільнп-

пплітичнпї ситуації, а такпж стану гптпвнпсті педагпгічних працівників дп 

активнпгп викпристаннѐ цифрпвих технплпгій у прганізації дистанційнпгп 

навчаннѐ, а існуячих закладів загальнпї середньпї псвіти дп наданнѐ 

псвітній ппслуг дистанційнп. 

Виклад основного матеріалу. Організаціѐ та впрпвадженнѐ 

дистанційних фпрм навчаннѐ в закладах псвіти України тривалий час булп 

швидше викляченнѐм ніж нпрмпя, пспбливп в закладах загальнпї середньпї 

псвіти, у першу чергу, через те, щп практичнп всі шкпли та гімназії навчали 

пчнп і це була пснпвна фпрма прганізації псвітньпгп прпцесу. Дп 2014 рпку в 

Україні булп менше 10 шкіл із дистанційнпя фпрмпя навчаннѐ. 

Лише пкремі заклади загальнпї середньпї псвіти впрпваджували в 

псвітній прпцес елементи змішанпгп навчаннѐ, де дистанційні елементи 

нпсили дпппміжний характер, щп забезпечував дпступ дп дпдаткпвих 

інфпрмаційний ресурсів, інструктивних матеріалів, кплекцій електрпнних 

навчальних ппсібників та підручників. У переважній більшпсті, 

викпристаннѐ дистанційних фпрм навчаннѐ булп експериментальним і дп 

йпгп впрпвадженнѐ ставилисѐ з пбережністя, залучали вчителів за 

бажаннѐм, а учнів – за згпдпя батьків.  

Хпча дпвплі багатп вчителів активнп викпристпвували у свпїй рпбпті 

інтернет-сервіси, ствпрявали дидактичні матеріали та викпристпвували їх 

на урпках з учнѐми, здебільшпгп, це такпж були інструменти длѐ пчнпгп 

навчаннѐ, щп урізнпманітнявали навчальний прпцес, рпбили йпгп 

ѐскравим та інтерактивним, але не змінявали йпгп сутнпсті – 

пбпв’ѐзкпвпсті пспбистпї присутнпсті на урпці, у класі. 
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Активнпгп викпристаннѐ дистанційних технплпгій у шкплах України 

дп 2014 рпку не булп і це ппѐснявалпсѐ відсутністя пб’юктивних пбставин, 

щп змушували змінявати абп мпдифікувати традиційну пчну фпрму 

навчаннѐ. Гпстрпї пптреби в упрпвадженні дистанційних фпрм навчаннѐ на 

тпй час не існувалп так самп, ѐк і запиту від батьків та суспільства на таку 

фпрму псвітньпї ппслуги.  

Першим закладпм загальнпї середньпї псвіти в Україні, ѐкий ствпря-

вавсѐ ѐк дистанційний на запит закпрдпнних діасппр українців, ю Міжнарпдна 

українська шкпла, ствпрена на базі Шкпли екстернів у 2005 рпці. Це найвідп-

міша українська дистанційна шкпла за кпрдпнпм і чи не юдина дистанційна 

шкпла в Україні дп 2014 рпку. Зараз у шкплі працяять 58 педагпгів, ѐкі 

навчаять 3335 учнів з ппнад 88 країн світу (Міжнародна українська школа).  

Ситуаціѐ ппчала зміняватисѐ післѐ анексії Криму і ппчатку впюнних 

дій у Дпнецькій та Луганській пбластѐх, з’ѐвиласѐ нагальна пптреба 

прганізації віддаленпгп навчаннѐ длѐ учнів, ѐкі залишились на пкуппваних 

теритпріѐх, але плануять ппступати в українські заклади вищпї псвіти. Така 

пптреба стала певним викликпм длѐ вітчизнѐнпї системи псвіти і лише 

незначна частина шкіл, переважнп в Киюві, змпгла прганізувати ппвнпцінне 

дистанційне навчаннѐ длѐ таких учнів. Переважна більшість учнів із 

пкуппваних пбластей ставали екстернами, вчилисѐ сампстійнп і 

приїжджали дп шкпли на українській теритпрії лише длѐ тпгп, щпб здати 

підсумкпві рпбпти, іспити, а згпдпм і зпвнішню незалежне пціняваннѐ й 

птримати атестат. І хпча листи Міністерства псвіти і науки України, видані у 

2014-2019 рр. сприѐли прганізації навчаннѐ учнів з пкуппваних теритпрій у 

різний сппсіб, зпкрема в листі Міністерства псвіти і науки України №1/9-

453 від 1 вереснѐ 2016 рпку «Щпдп здпбуттѐ загальнпї середньпї псвіти» 

зазначаютьсѐ: «На зверненнѐ псіб, місцем прпживаннѐ ѐких ю теритпріѐ 

прпведеннѐ антитерпристичнпї пперації та тимчаспвп пкуппвана теритпрії 

України, стпспвнп мпжливпсті прпдпвженнѐ здпбуттѐ загальнпї середньпї 

псвіти Міністерствп на дпдатпк дп листів Міністерства від 14.10.2014 № 

1/9-535 та від 14.09.2015 № 1/9-436 ппвідпмлѐю, щп учні, ѐкі прпживаять 

на відппвідних теритпріѐх, мпжуть прпдпвжити здпбуттѐ загальнпї 

середньпї псвіти в загальнппсвітніх навчальних закладах на підкпнтрпльній 

українській владі теритпрії за всіма існуячими фпрмами навчаннѐ. 

Зважаячи на ситуація, щп несе загрпзу життя і здпрпв’я дітей, дпцільним 

ю їх зарахуваннѐ саме на екстернатну абп дистанційну фпрму навчаннѐ» 

(Освіта.UA. Середнѐ псвіта. Лист Міністерства освіти і науки України 

«Щодо здобуттѐ загальної середньої освіти»).  
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Длѐ задпвпленнѐ пптреби в дистанційнпму навчанні длѐ учнів шкіл з 

пкуппваних теритпрій булп реалізпванп кілька псвітніх прпюктів, дп ѐких 

дплучилисѐ прпвідні заклади псвіти, зпкрема інститути та університети. Так, в 

інституті післѐдиплпмнпї педагпгічнпї псвіти Київськпгп університету імені 

Бприса Грінченка булп відкритп Стпличний центр відкритпї псвіти, пснпвним 

завданнѐм ѐкпгп булп забезпечити ѐкісне дистанційне та екстернатне 

навчаннѐ, у першу чергу, длѐ учнів з Дпнецькпї та Луганськпї пбластей.  

Дп прганізації ектернатнпгп навчаннѐ булп залученп кілька київських 

шкіл, дистанційне навчаннѐ забезпечувалпсѐ й забезпечуютьсѐ силами 

педагпгів м. Киюва на базі дистанційнпї платфпрми Стпличнпгп центру 

відкритпї псвіти. За час існуваннѐ центру йпгп ппслугами скпристалась не 

пдна сптнѐ учнів. Ефективність діѐльнпсті центру булп підтвердженп 

результатами навчаннѐ учнів, ѐкі успішнп здавали зпвнішню незалежне 

пціняваннѐ та вступали у вітчизнѐні університети та інститути. 

Такпж дистанційне навчаннѐ длѐ учнів 1-11 класів прпппнуять 

приватні заклади, ѐкі такпж, в пснпвнпму, зпсереджені у стплиці, 

наприклад, Центр дистанційнпї псвіти «Джерелп» (Центр дистанційної 

освіти «Джерело»), дистанційна шкпла «Акцент» (World virtual school 

unicorn), Центр псвіти «Оптіма» дистанційна загальнппсвітнѐ шкпла (1-11 

класи) (Центр освіти «Оптіма»).  

Дистанційна шкпла «Оптіма» була відкрита у 2015 рпці, у першу 

чергу, на запит від батьків з Криму та Дпнбасу, але на даний час шкпла 

успішнп працяю з учнѐми зі всіх кпнтинентів світу. Учнѐми шкпли стаять, 

переважнп, діти українських зарпбітчан, учні з пкуппваних теритпрій, а 

такпж учні з різних регіпнів України, батьки ѐких вирішили пбрати длѐ свпїх 

дітей саме дистанційну фпрму навчаннѐ. 

Прикладпм успішнпї мережі дистанційних шкіл, ѐка прганізпвана на 

базі кпмп’ятернпї Академії ШАГ, ю дистанційна шкпла длѐ учнів 5-11 класів 

World virtual school unicorn (World virtual school unicorn), ѐка пб’юдную 10 

дистанційних шкіл у різних пбластѐх України, ю прпфільнпя шкплпя з 

ппглибленим вивченнѐм інфпрмаційних технплпгій. 

Зараз кількість шкіл, ѐкі надаять мпжливість учнѐм із пкуппваних 

теритпрій Дпнецькпї та Луганськпї пбластей навчатисѐ дистанційнп, 

зрпслп. Такі шкпли ю в усіх пбластѐх України. На сайті Міністерства псвіти і 

науки України рпзміщенп інфпрмація прп такі шкпли, щп суттювп пплегшую 

учнѐм та їх батькам пбрати заклад псвіти та навчатись. Загалпм в Україні 

178 шкіл, ѐкі надаять дистанційну псвіту (табл. 1).  
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Таблицѐ 1 

Розподіл закладів загальної середньої освіти України, що забезпечують 

навчання учнів з Криму та окупованих територій Донецької та Луганської 

областей за дистанційною формою 

(за даними з сайту МОН України: https://cutt.ly/pg3biX2 ) 
Область К-сть шкіл Область К-сть шкіл 

Вінницька  1 Одеська 2 

Вплинська 1 Пплтавська 1 

Дніпрппетрпвська 4 Рівненська 9 

Дпнецька 10 Сумська  17 

Житпмирська 10 Харківська 7 

Закарпатська 6 Херспнська 14 

Заппрізька 20 Хмельницька 30 

Іванп-Франківська 2 Черкаська 12 

Київська 2 Чернівецька 1 

Луганська 13 Чернігівська 2 

Львівська 7 м. Київ 4 

Микплаївська 3 ВСЬОГО 178 
 

Звичайнп, у шкплах, ѐкі забезпечуять навчаннѐ дистанційнп, мпжуть 

навчатись учні з будь-ѐкпї пбласті, пднак кількість таких шкіл та учнів, ѐкі 

здпбуваять ппвну загальну псвіту дистанційнп, занадтп малп, щпб мпжна 

булп стверджувати, щп дистанційна фпрма навчаннѐ ю рівнпціннпя 

фпрмпя навчаннѐ ппруч з пчним навчаннѐм. Дп 2020 рпку дистанційну 

фпрму навчаннѐ длѐ закладів загальнпї середньпї псвіти мпжна булп 

вважати викляченнѐм з загальних правил. 

Весна 2020 рпку дпкпріннп змінила стиль життѐ кпжнпгп українцѐ та 

перевела навчаннѐ та рпбпту в дистанційний фпрмат. Тривалий карантин, 

спричинений пандеміюя кпрпнавірусу COVID-19, змусив весь світ 

пбмежити кпнтакти, перейти на сампізплѐція та перенести всі види 

діѐльнпсті, рпбпту, навчаннѐ, спілкуваннѐ в Інтернет. Українські шкпли 

такпж перейшли на навчаннѐ у віддаленпму режимі, усі вчителі були 

змушені навчати учнів за дпппмпгпя Інтернету, месенджерів та сервісів 

длѐ веб-кпнференцій. 

Примуспвий перехід на дистанційне навчаннѐ, ѐкий відбувавсѐ в 

екстрених умпвах та не дпзвплив належним чинпм підгптуватисѐ дп змін 

педагпгам, учнѐм та їхнім батькам, виѐвив реальний стан гптпвнпсті 

закладів псвіти та педагпгічних кплективів дп активнпгп викпристаннѐ 

цифрпвих технплпгій, дп ѐких належить і дистанційне навчаннѐ.  

Наукпвці та чинпвники, зацікавлені в птриманні пб’юктивнпї пцінки 

рівнѐ цифрпвпї грамптнпсті педагпгічних та наукпвп-педагпгічних 

https://cutt.ly/pg3biX2
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працівників, стану забезпеченпсті закладів псвіти ѐкісним інтернет-

зв’ѐзкпм та технічними заспбами тпщп, навесні та літпм 2020 рпку прпвели 

серія дпсліджень, ѐкі дпзвплѐять пкреслити реальну картину гптпвнпсті 

вітчизнѐнпї системи псвіти дп ппдібних викликів.  

Зпкрема, у квітні-травні 2020 рпку Державнпя службпя ѐкпсті псвіти 

України булп здійсненп масштабне анпнімне пнлайн-ппитуваннѐ щпдп 

прганізації дистанційнпгп навчаннѐ в закладах псвіти України під час 

карантину (Аналітична довідка щодо організації дистанційного навчаннѐ 

у закладах загальної середньої освіти в умовах карантину). Результати 

данпгп ппитуваннѐ важливі та цікаві, у першу чергу, через те, щп 

ппитуваннѐ прпвпдилпсѐ в усіх регіпнах України; дп ппитуваннѐ залучалисѐ 

не лише педагпгічні та наукпвп-педагпгічні працівники, а й учні та їхні 

батьки, а такпж керівники закладів псвіти; ппитуваннѐ прпвпдилпсѐ в 

закладах загальнпї середньпї, прпфесійнп-технічнпї, фахпвпї передвищпї та 

вищпї псвіти, тпбтп ппитуваннѐ булп масштабним та таким, щп ппкликане 

відтвприти реальну, за мпжливпсті, пб’юктивну картину ефективнпсті 

прганізпванпгп навчаннѐ, а такпж виѐвити типпві прпблеми. 

Зважаячи на мету статті, пспбливу цінність длѐ нас складаять 

результати ппитуваннѐ педагпгічних працівників, керівників закладів 

загальнпї середньпї псвіти, батьків учнів, адже їх аналіз дпзвплить виѐвити 

реальний стан гптпвнпсті педагпгів та закладів загальнпї середньпї псвіти 

дп системнпгп викпристаннѐ дистанційних технплпгій длѐ прганізації 

псвітньпгп прпцесу, а такпж виѐвить ймпвірність у найближчій перспективі 

ширпкпгп викпристаннѐ закладами загальнпї середньпї псвіти України 

дистанційнпї фпрми навчаннѐ разпм абп замість пчнпї. Рпзглѐнемп пкремі 

ппказники данпгп ппитуваннѐ, представлені в «Аналітичній дпвідці щпдп 

прганізації дистанційнпгп навчаннѐ в закладах загальнпї середньпї псвіти в 

умпвах карантину» (Аналітична довідка щодо організації дистанційного 

навчаннѐ у закладах загальної середньої освіти в умовах карантину). 

В ппитуванні взѐли участь ппнад 211 тис. псіб із усіх пбластей України 

та м. Киюва. Така кількість респпндентів дпзвплѐю рпбити виснпвки прп 

пб’юктивність представлених результатів та певні тенденції в масштабах 

країни. В ппитуванні взѐли участь 211 900 респпндентів, з ѐких 120,5 тис. – 

батьки учнів, 44,1 тис. учні закладів загальнпї середньпї псвіти, 43,4 тис. – 

вчителі, 3,9 тис. – керівники шкіл, гімназій тпщп.  

«В анкетуванні взѐли участь більше 25% директпрів ЗЗСО країни. 

Більшість керівників закладів псвіти (49,95 %) працяять у сільській 

місцевпсті (у містах – 41,98 %, селищах міськпгп типу – 8,07 %). Найбільш 
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активними в анкетуванні були батьки, діти ѐких навчаятьсѐ в ппчаткпвій та 

пснпвній шкплах (відппвіднп 42,1 % та 48,5 %). Впднпчас серед 

респпндентів булп лише 9,1 % батьків учнів 10-11-х класів. Серед ппитаних 

учнів 56,4 % (24 878 псіб) 9-тикласників, 23,1 % (10 167 псіб) 10-тикласників, 

20,5 % (9043 пспби) 11-класників» (Аналітична довідка щодо організації 

дистанційного навчаннѐ у закладах загальної середньої освіти в умовах 

карантину, с. 1). 

Дистанційне навчаннѐ у шкплах у 2020 рпці, ппв’ѐзане з ппширеннѐм 

COVID-19, більшість батьків сприймалп негативнп. Длѐ цьпгп були суб’юктивні 

та пб’юктивні підстави, зпкрема, непбхідність змінявати власний рпбпчий 

графік, адже непбхіднп булп залишатисѐ з дитинпя, пспбливп мплпдшпгп 

шкільнпгп віку, удпма; непбхідність придбаннѐ (пренди) кпмп’ятернпї 

техніки длѐ сімей, де ю двпю і більше дітей; непбхідність супрпвпджувати 

навчаннѐ дітей, дпппмагати їм у встанпвленні прпграмнпгп забезпеченнѐ, 

пвплпдіннѐ навичками рпбпти з незнайпмими інструментами, наглѐд за 

безпечним викпристаннѐм цифрпвих технплпгій тпщп, щп вимагалп від 

батьків дпдаткпвих зусиль, зпкрема в вплпдінні дпдаткпвими знаннѐми та 

навичками у викпристанні ґаджетів та цифрпвих технплпгій. Такпж негативне 

ставленнѐ викликала непбхідність викпнувати функції вчителѐ, а інкпли і 

ппвністя замінѐти йпгп через неспрпмпжність учителів забезпечити навчаннѐ 

на відстані. Підтвердженнѐм пб’юктивнпсті такпгп незадпвпленнѐ стали 

результати прпведенпгп ппитуваннѐ, зпкрема ппказпвими ю відппвіді щпдп 

забезпеченнѐ дистанційнпгп навчаннѐ вчителѐми, так, за узагальненими 

результатами ппитуваннѐ батьків та учнів, виѐвилпсь, щп «у майже 20,1 % 

шкіл дистанційне навчаннѐ шкплѐрів здійсняять лише вчителі, ѐкі 

забезпечені кпмп’ятернпя технікпя та дпступпм дп мережі Інтернет» 

(Аналітична довідка щодо організації дистанційного навчаннѐ у закладах 

загальної середньої освіти в умовах карантину, с. 2).  

За твердженнѐм наукпвців та практиків, ѐкісне дистанційне навчаннѐ 

немпжливе без наѐвнпсті дистанційнпї платфпрми, ѐка забезпечую 

автпризпваний захищений дпступ дп навчальних матеріалів, прпведеннѐ 

синхрпнних та асинхрпнних занѐть, здійсненнѐ кпнтрпля результатів 

навчаннѐ, аналітичних даних тпщп. Однак, результати ппитуваннѐ ппказали, 

щп українські шкпли у 2020 рпці в переважній більшпсті не викпристпвували 

дистанційних платфпрм, натпмість найпппулѐрнішим інструментпм длѐ 

навчаннѐ під час карантину став месенджер Viber (табл. 2). 
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Таблицѐ 2 

Результати опитування батьків учнів та вчителів закладів загальної 

середньої освіти України щодо використання інтернет-сервісів для 

організації дистанційного навчання навесні 2020 року, % 

Інтернет-сервіси 
Відппвіді учасників ппитуваннѐ, % 

Батьки учнів вчителі 

Viber 74,5 92,4 

e-mail 31,3 57 

Google Classroom 38 53,6 

Zoom 30,8 28,4 

Таблицѐ створена автором за даними (Аналітична довідка щодо організації 

дистанційного навчаннѐ у закладах загальної середньої освіти в умовах карантину, 

с. 2-3). 
 

Опитані керівники 55,53 % шкіл України визнали, щп були не гптпві 

дп таких кардинальних змін в прганізації навчаннѐ і «запрпвадженнѐ 

навчаннѐ з викпристаннѐм дистанційних технплпгій сталп викликпм, 

пскільки дпсвіду такпгп навчаннѐ впни раніше не мали, тпму виѐвилисѐ не 

гптпвими дп здійсненнѐ псвітньпгп прпцесу в умпвах карантину» 

(Аналітична довідка щодо організації дистанційного навчаннѐ у закладах 

загальної середньої освіти в умовах карантину, с. 5). 

Такпж керівники шкіл зазначили, щп пргани управліннѐ псвітпя, 

місцева влада, а такпж центральні пргани управліннѐ псвітпя вчаснп не 

надавали непбхіднпї підтримки та рпз’ѐснень длѐ швидкпгп вирішеннѐ 

прпблем, щп виникали, і більшість дпкументів нпсили рекпмендаційний 

характер (листи) та надхпдили з запізненнѐм. Дпкументів, ѐкі би 

унпрмпвували навчальний прпцес у карантинних умпвах булп 

недпстатньп:  «За інфпрмаціюя 15,63 % ппитаних директпрів шкіл не 

птримали належнпї дпппмпги від місцевих прганів управліннѐ псвітпя та 

метпдичних служб з питань прганізації дистанційнпгп навчаннѐ, а 31,5 % 

респпндентів таку дпппмпгу птримали лише часткпвп» (Аналітична 

довідка щодо організації дистанційного навчаннѐ у закладах загальної 

середньої освіти в умовах карантину, с. 6). 

Виснпвки. Аналізуячи відппвіді педагпгів, знахпдимп підтвердженнѐ 

недпстатньпгп рівнѐ їх підгптпвленпсті дп викпристаннѐ в навчальнпму 

прпцесі технплпгій дистанційнпгп та змішанпгп навчаннѐ, гпстрпї пптреби в 

системнпму фпрмуванні та рпзвиткпві цифрпвпї грамптнпсті у значнпї 

кількпсті вчителів, щп впни самі визнаять: «61,6 % ппитаних вчителів (26 

699 псіб) вважаять, щп їм пптрібнп вдпскпналити практичні навички 

пвплпдіннѐ метпдикпя викладаннѐ навчальних предметів із 
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застпсуваннѐм технплпгій дистанційнпгп навчаннѐ, 42,8 % вчителів (18 541 

пспба) зазначили, щп їм непбхіднп ппанувати нпві прпгресивні метпди 

викладаннѐ, а 44,3 % (19 190 псіб) пптребуять удпскпналеннѐ рівнѐ 

вплпдіннѐ інфпрмаційнп-кпмп’ятерними технплпгіѐми» (Аналітична 

довідка щодо організації дистанційного навчаннѐ у закладах загальної 

середньої освіти в умовах карантину, с. 6).  

Такпж мпжемп кпнстатувати негптпвність суспільства, зпкрема 

батьків учнів шкіл, дп масштабнпгп впрпвадженнѐ дистанційнпгп навчаннѐ 

в закладах загальнпї середньпї псвіти. Переважна більшість ппитаних, а 

такпж аналіз публікацій у заспбах маспвпї інфпрмації тпщп свідчить прп 

сприйнѐттѐ суспільствпм дистанційнпгп навчаннѐ ѐк вимушений 

тимчаспвий сппсіб прганізації навчаннѐ, викликаний пандеміюя COVID-19. 

На жаль, заклади загальнпї середньпї псвіти не гптпві дп суттювих змін в 

прганізації навчаннѐ учнів, прп щп свідчать відппвіді керівників шкіл. 

Ппѐва дистанційних шкіл ѐк альтернативнпї державній пчній шкплі 

активнп рпзвиваютьсѐ у приватнпму сектпрі псвіти, натпмість державні та 

кпмунальні заклади загальнпї середньпї псвіти сприймаять таку фпрму 

прганізації навчаннѐ ѐк вимушену та таку, щп викликана, пп-перше, 

впюнними діѐми на Схпді України та, пп-друге, ппширеннѐм COVID-19.  

Неспрпмпжність зараз державних та кпмунальних закладів загальнпї 

середньпї псвіти забезпечувати пднакпвп ѐкісне навчаннѐ учнів за різними 

фпрмами навчаннѐ (пчнпя, змішанпя, дистанційнпя) та здатність 

заснпвників приватних закладів псвіти задпвпльнити таку пптребу в 

кпрпткптривалій перспективі свідчить, на нашу думку, прп рпзвитпк в Україні 

в найближчі кілька рпків мережі приватних закладів загальнпї середньпї 

псвіти, щп будуть забезпечувати прганізація ѐкіснпгп навчаннѐ за 

дистанційнпя фпрмпя і вартість навчаннѐ в таких шкплах буде знижуватисѐ.  
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РЕЗЮМЕ 
Носкова Маргарита. Исппльзпвание дистанципннпй фпрмы пбучениѐ длѐ 

прганизации учебнпгп прпцесса в средних пбщепбразпвательных шкплах Украины.  
В статье представлен анализ существуящей в Украине сети дистанционных 

средних общеобразовательных школ, выѐвлены причины возникновениѐ первых 
дистанционных школ, а также причины развитиѐ сети средних 
общеобразовательных школ в Украине, которые даят возможность учитьсѐ 
дистанционно. На основе анализа результатов проведенного летом 2020 года 
Государственной службой качества образованиѐ Украины опроса руководителей 
школ, учителей, учеников и их родителей по поводу организации дистанционного 
обучениѐ весной 2020 года в условиѐх пандемии COVID-19 выѐвлены причины 
неудовлетворенности эффективностья дистанционного обучениѐ в школах 
Украины, проанализирована возможность развитиѐ дистанционных школ в Украине 
в краткосрочной перспективе, в частности, в государственном и частном секторе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционнаѐ школа, 
образовательный процесс, пандемиѐ, COVID-19, опрос, руководители школ, учителѐ, 
ученики, родители. 

SUMMARY 
Noskova Margaryta. Use of distance form of education for the organization of the 

educational process in general secondary education institutions in Ukraine. 
The article analyzes the existing network of general secondary education institutions 

that provide organization of the educational process through distance learning; identifies the 
reasons for the first distance schools in Ukraine and the reasons for the development of a 
network of distance secondary schools. In particular, the history of distance schools in 
Ukraine is presented. The first distance schools in Ukraine were private and appeared at the 
request of the Ukrainian diaspora. The reasons for the development of the network of day 
schools are identified, which also provide the possibility of distance learning. It is established 
that development of such schools was caused by hostilities in eastern Ukraine and the 
annexation of Crimea. Some public schools in all regions of Ukraine, defined by order of the 
Ministry of Education and Science of Ukraine, provide opportunities for students from the 
occupied territories to study and receive a certificate of completion in Ukraine.  

Analysis of the results of a survey of secondary school principals, teachers, students 
and their parents conducted by the State Education Quality Service of Ukraine in the summer 
of 2020 on the organization of distance learning in the COVID-19 pandemic in the spring of 
2020 showed reasons for dissatisfaction with distance learning in Ukrainian schools. In 
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particular, it is the low level of digital competence of some teachers, the lack of necessary 
knowledge and skills to provide distance learning in secondary schools, the lack of 
understanding by some school leaders and teachers of the sustainability of pandemic change 
and the perception of distance learning as a temporary phenomenon. Inefficient use of 
digital technologies due to the lack of distance platforms in public and municipal high 
schools. 

Assumptions are made about the possibility of developing private distance schools in 
Ukraine in the short term, due to the lack of necessary technical capabilities in public and 
municipal schools and understanding of the need to respond quickly to global change. 

Key words: distance learning, distance school, educational process, pandemic, COVID-
19, survey, school principals, teachers, students, parents. 

 

УДК 371  
Олег Слушний  

Вінницький державний педагпгічний  
університет імені Михайла Кпцябинськпгп 

ORCID ID 0000-0002-9895-9919 
DOI 10.24139/2312-5993/2021.02/150-159 

ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ XXI СТОЛІТТЯ 
 

У статті розглѐнуто сучасні інноваційні освітні технології та окреслено їх роль у 
модернізації та підвищенні ѐкості освіти. Окреслено підходи й різні потрактуваннѐ 
таких дефініцій, ѐк «новаціѐ», «інноваціѐ», «інноваційний проюкт», «інноваційна 
культура», «освітні інновації», «інноваційна освітнѐ діѐльність», що дозволѐю 
встановити сутнісні особливості перебігу інноваційних процесів у системі освіти. 

Автор звертаю увагу на те, що більшість технологій за своїми цілѐми, 
змістом, методами й засобами маять досить багато спільного, а тому можуть 
бути класифіковані на кілька узагальнених груп. За чинником психологічного 
розвитку: біогенні, соціогенні, психогенні й ідеалістичні технології. За оріюнтаціюя на 
особистісні структури: інформаційні технології (формуваннѐ знань, умінь, навичок 
за предметами); операційні (формуваннѐ способів розумових дій); емоційно-художні й 
емоційно-моральні (формуваннѐ сфери естетичних і моральних співвідношень); 
технологіѐ саморозвитку (формуваннѐ саморегуляячих механізмів особистості); 
евристичні (розвиток творчих здібностей) і прикладні (формуваннѐ діюво-практичної 
сфери). За характером змісту та структури: навчальні й виховні, світські й релігійні, 
загальноосвітні та професійні – оріюнтовані, гуманітарні й технократичні, галузеві, 
предметні, а також монотехнологічні, комплексні та проникаячі технології. 

Ключові слова: новаціѐ, інноваціѐ, інноваційний проюкт, інноваційна культура, 
освітні інновації, інноваційна освітнѐ діѐльність. 

 

Постановка проблеми. Глпбальні інтеграційні прпцеси сучаснпгп 

світу – пб’юктивна тенденціѐ рпзвитку всіх сфер суспільнпгп життѐ. Оскільки 

прпцеси глпбалізації тпркнулисѐ не лише суспільнпгп вирпбництва, але й 

культури та духпвнпгп життѐ, псвітньпї та наукпвпї сфер, ставши 

визначальними фактпрами фпрмуваннѐ сппспбу та ѐкпсті життѐ всьпгп 

світу й пкремих державнп-прганізпваних суспільств, виникаю пптреба у 

вирпбленні нпвих критеріїв на сучаснпму етапі рпзвитку суспільства. Тпму 

вимпгпя часу стала підгптпвка фахівців нпвпї генерації, здатних твпрчп 
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мислити, швидкп пріюнтуватись у сучаснпму насиченпму інфпрмаційнпму 

прпстпрі, ухвалявати нестандартні рішеннѐ, вчитись і рпзвиватись 

прптѐгпм усьпгп життѐ. На ппчатку ХХІ ст. значнп підвищилисѐ вимпги дп 

ѐкпсті псвіти й підгптпвки фахівців. Виникаю пптреба в псвіті, щп ппстійнп 

пнпвляютьсѐ – знаннѐх, технплпгіѐх, заспбах навчаннѐ, прганізаційних та 

управлінських підхпдах. Саме така псвіта ю іннпваційнпя, тпбтп її сутність 

мпжна передати слпвами: «Не наздпганѐти минуле, а ствпрявати 

майбутню» (Іннпвації у вищій псвіті: вітчизнѐний і зарубіжний дпсвід, 2015). 

Рпзвитпк іннпваційних технплпгій стаю причинпя псвітніх рефпрм, ѐкі 

перетвпряять псвіту на прпдуктивний сектпр екпнпміки. В Україні ппвинен 

забезпечуватисѐ прискпрений, іннпваційний рпзвитпк псвіти шлѐхпм 

пнпвленнѐ змісту псвіти й прганізації навчальнп-вихпвнпгп прпцесу 

відппвіднп дп демпкратичних ціннпстей, ринкпвих засад екпнпміки, 

сучасних наукпвп-технічних дпсѐгнень (арпшик). 

Онпвленнѐ змісту псвіти станпвить пснпву стратегічних завдань, визна-

чених Державнпя націпнальнпя прпгрампя «Освіта» («Україна XXI стпліттѐ») 

та зумпвлене непбхідністя реалізації Кпнцепції прпфесійнпї псвіти, Закпну 

України «Прп псвіту», Націпнальнпї дпктрини рпзвитку псвіти в Україні тпщп. 

Нині рпзрпбленп велику кількість технплпгій навчаннѐ, щп сппнукаю дп 

тепретичнпгп узагальненнѐ, аналізу, класифікації та вибпру пптимальних 

рішень. Прпцес викпристаннѐ традиційних і впрпвадженнѐ нпвих 

(іннпваційних) технплпгій навчаннѐ прптікаю стихійнп. У прпцедурі їхньпгп 

відбпру й реалізації в навчальнпму прпцесі маять місце суперечнпсті між: 

нпвими цілѐми псвіти та старими сппспбами представленнѐ й засвпюннѐ 

знань; зрпстаячими пбсѐгами інфпрмації, ѐку непбхіднп передати учнѐм і 

пбмеженпя кількістя навчальнпгп часу; гпстрпя непбхідністя педагпгічних 

іннпвацій у навчальнпму прпцесі й недпстатньпя рпзрпбленістя метпдплпгії 

викпристаннѐ нпвих педагпгічних технплпгій в псвіті. Наѐвність цих 

суперечнпстей пбумпвляю непбхідність вивченнѐ ефективнпсті викпристаннѐ 

іннпваційних метпдик в псвітньпму прпцесі (Палига, Притула, 2015, с. 4).  

Непбхідність в іннпваційній спрѐмпванпсті педагпгічнпї діѐльнпсті на 

сучаснпму етапі рпзвитку псвіти й суспільства в цілпму зумпвлена низкпя 

пбставин. Пп-перше, спціальнп-екпнпмічними перетвпреннѐми, і наукпвп-

технічним прпцеспм, ѐкі зумпвляять непбхідність пнпвленнѐ системи вищпї 

псвіти, метпдплпгії та технплпгії прганізації псвітньпгп прпцесу в закладах 

вищпї псвіти. Іннпваційна спрѐмпваність діѐльнпсті викладачів і студентів 

передбачаю ствпреннѐ, псвпюннѐ й викпристаннѐ педагпгічних нпвпвведень, 

виступаю заспбпм пнпвленнѐ псвітньпї пплітики. Пп-друге, ппсиленнѐ 
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гуманітаризації змісту псвіти, неперервні зміни пбсѐгу, складу навчальних 

дисциплін, введеннѐ нпвих спеціальнпстей, нпвих навчальних предметів, 

елективних курсів пптребуять ппстійнпгп ппшуку нпвих прганізаційних фпрм, 

технплпгій навчаннѐ. ак наслідпк, зрпстаю рпль і значеннѐ викладача ѐк 

генератпра педагпгічних ідей. Пп-третю, зміна характеру ставленнѐ викладачів 

дп сампгп факту псвпюннѐ й застпсуваннѐ педагпгічних нпвпвведень. 

Іннпваційна діѐльність переважнп звпдиласѐ дп викпристаннѐ 

рекпмендпваних згпри нпвпвведень. Нині іннпваційна діѐльність набуваю все 

більше вибіркпвпгп й дпслідницькпгп характеру. Зрпстаю ступінь свпбпди 

викладача, ѐкий раніше діѐв у жпрсткп регламентпваних умпвах. Пп-

четверте, вхпдженнѐ вищих закладів псвіти в ринкпві віднпсини, виникненнѐ 

нпвих типів недержавних навчальних закладів різних фпрм власнпсті, 

ствпряю реальну ситуація їх кпнкурентпздатнпсті (Дубасеняк, 2004, с. 4).  

Таким чинпм, в Україні фпрмуютьсѐ нпва система псвіти, ѐка 

пріюнтпвана на вхпдженнѐ у світпвий псвітній прпстір, супрпвпджуютьсѐ 

істптними змінами в педагпгічній тепрії та практиці псвітньпгп прпцесу. Це 

зумпвляю ппѐву псвітніх іннпвацій, ѐкі ппкликані суттювп змінити псвітній 

прпцеc. Тпму ѐкісна підгптпвка студентів, майбутніх учителів, немпжлива без 

викпристаннѐ сучасних псвітніх технплпгій. Сучасні технплпгії в псвіті – це 

прпфесійнп-пріюнтпване навчаннѐ, прпюктна рпбпта в навчанні, застпсуваннѐ 

інфпрмаційних і телекпмунікаційних технплпгій, рпбпта з навчальними 

кпмп’ятерними прпграмами (система мультимедіа), дистанційні технплпгії в 

навчанні студентів, ствпреннѐ презентацій у прпграмі PowerPoint, 

викпристаннѐ інтернет-ресурсів, навчаннѐ в кпмп’ятернпму середпвищі 

(фпруми, блпги, електрпнна ппшта), нпвітні тестпві технплпгії (ствпреннѐ 

банку діагнпстичних матеріалів з навчальних предметів длѐ прпведеннѐ 

кпмп’ятернпгп тестуваннѐ знань студентів) тпщп. 

Аналіз актуальних досліджень. Дпслідженнѐ наукпвців, ѐкі вивчали 

іннпваційну діѐльність і впрпвадженнѐ її в закладах загальнпї псвіти длѐ 

нашпгп дпслідженнѐ дпсить вагпмі. Так, зпкрема, тепретичні аспекти 

іннпваційних прпцесів у сфері псвіти дпсліджували такі наукпвці, ѐк І. Бех, 

М. Впвк, Р. Гуревич, І. Зѐзян, М. Кадеміѐ, О. Лавріненкп І. Підласий, М. Пп-

ташник, О. Савченкп та ін. Класифікація педагпгічних іннпвацій дпсліджували 

Л. Даниленкп, О. Кпзлпва, О. Ппппва та ін., менеджмент псвітніх іннпвацій 

дпслідженп у працѐх Л. Даниленкп, пкремі аспекти психплпгії педагпгічнпгп 

менеджменту висвітленп в дпслідженнѐх Н. Кплпмінськпгп та ін. 

Мета статті – рпзглѐнути сучасні іннпваційні псвітні технплпгії та 

пкреслити їх рпль у мпдернізації та підвищенні ѐкпсті псвіти. 
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Методи дослідження: тепретичний аналіз і узагальненнѐ наукпвих 

джерел і джерел мережі інтернет, метпд систематизації наукпвпї 

інфпрмації. 

Виклад основного матеріалу. ХХІ стпліттѐ – це час перехпду дп 

виспкптехнплпгічнпгп інфпрмаційнпгп суспільства, у ѐкпму ѐкість лядськпгп 

пптенціалу, рівень псвіченпсті й культури всьпгп населеннѐ набуваять 

вирішальнпгп значеннѐ длѐ екпнпмічнпгп й спціальнпгп ппступу країни. 

Освіта ХХІ стпліттѐ – це псвіта длѐ лядини. Її стрижень – рпзвиваяча, 

культурптвпрча дпмінанта, вихпваннѐ відппвідальнпї пспбистпсті, ѐка здатна 

дп самппсвіти й сампрпзвитку, пспбистість, ѐка вмію критичнп мислити, 

ппрацьпвувати різнпманітну інфпрмація, викпристпвувати набуті знаннѐ й 

уміннѐ длѐ твпрчпгп рпзв’ѐзаннѐ прпблеми (Палига, Притула, 2015, с. 5). 

У кпнтексті юврпінтеграції України серед пріпритетних напрѐмів 

державнпї пплітики визначенп прпблему ппстійнпгп підвищеннѐ ѐкпсті 

псвіти, мпдернізація її змісту й фпрм прганізації псвітньпгп прпцесу, 

впрпвадженнѐ псвітніх іннпвацій та інфпрмаційних технплпгій. Навчальний 

прпцес маю бути трансфпрмпваний у напрѐмі індивідуалізації псвітньпї 

взаюмпдії, навчаннѐ, фпрмуваннѐ твпрчпгп мисленнѐ та збільшеннѐ 

сампстійнпї рпбпти студентів. Викпристаннѐ мультимедійних інфпрмаційних 

технплпгій в псвіті завдѐки наѐвнпсті мнпжини аналітичних прпцедур; 

відкритпї структури, щп дпзвплѐю швидкп внпсити будь-ѐкі зміни дп змісту 

прпграми залежнп від результатів її апрпбації; мпжливпсті зберегти й 

ппрацьпвувати велику кількість різнпріднпї інфпрмації та кпмппнувати її у 

зручнпму виді сприѐю: рпзкриття, збереження та рпзвитку індивідуальних 

здібнпстей студентів, належнпгп кпжній лядині унікальнпгп спплученнѐ 

пспбистих ѐкпстей; фпрмування у студентів пізнавальних мпжливпстей, 

прагненнѐ дп сампвдпскпналеннѐ; забезпечення кпмплекснпсті вивченнѐ 

ѐвищ дійснпсті, безперервнпсті взаюмпзв’ѐзку між гуманітарними, технічними 

науками й мистецтвпм; ппстійнпму динамічнпму пнпвлення змісту, фпрм та 

метпдів навчальних прпцесів (Палига, Притула, 2015, с. 4).  

Перехід на іннпваційний характер навчаннѐ передбачаю серйпзну 

рпбпту над ствпреннѐм наукпвп пбґрунтпванпї педагпгічнпї системи, 

вимагаю спеціальних дпсліджень, кппрдинації зусиль дидактів, метпдистів, 

педагпгів, психплпгів, а такпж напруженпї праці педагпгів-практиків. 

Дпнедавна терміни «іннпваціѐ», «іннпваційний прпцес» у вітчизнѐній 

педагпгічній літературі майже не вживалисѐ. Зараз ситуаціѐ змінилась. І 

хпча трактуваннѐ цих термінів у різних автпрів маю суттюві відміннпсті, у 

практиці впни викпристпвуятьсѐ дпсить ширпкп, щп свідчить прп 
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станпвленнѐ нпвпгп напрѐму в педагпгічній науці та практиці – педагпгічнпї 

іннпватики. акщп нпваціѐ – це пптенційнп мпжлива зміна, тп іннпваціѐ – це 

зміна реалізпвана, така, ѐка з мпжливпсті стала реальністя. Нпваціѐ 

більшістя дпслідників рпзглѐдаютьсѐ ѐк зміна, щп здійсняютьсѐ 

цілеспрѐмпванп та маю прпгресивну спрѐмпваність на підвищеннѐ 

ефективнпсті псвіти. Частп нпвації ппв’ѐзуятьсѐ з мпдернізаціюя. Деѐкі 

автпри визначаять педагпгічні іннпвації ѐк специфічну фпрму передпвпгп 

дпсвіду, щп маю радикальний характер, містить нпві рішеннѐ актуальнпї 

прпблеми, даю ѐкіснп нпві результати, щп ппширяятьсѐ на інші 

кпмппненти псвітньпї системи (Палига, Притула, 2015, c. 5). 

У тепрії та практиці існую багатп варіантів псвітньпгп прпцесу. Однак, 

більшість технплпгій за свпїми цілѐми, змістпм, метпдами й заспбами маять 

дпсить багатп спільнпгп, а тпму мпжуть бути класифікпвані на кілька 

узагальнених груп. За чинникпм психплпгічнпгп рпзвитку: біпгенні, спціпгенні, 

психпгенні й ідеалістичні технплпгії. За пріюнтаціюя на пспбистісні структури: 

інфпрмаційні технплпгії (фпрмуваннѐ знань, умінь, навичпк за предметами); 

ппераційні (фпрмуваннѐ сппспбів рпзумпвих дій); емпційнп-худпжні й 

емпційнп-мпральні (фпрмуваннѐ сфери естетичних і мпральних 

співвіднпшень); технплпгіѐ сампрпзвитку (фпрмуваннѐ сампрегуляячих 

механізмів пспбистпсті); евристичні (рпзвитпк твпрчих здібнпстей) і прикладні 

(фпрмуваннѐ діювп-практичнпї сфери). За характерпм змісту та структури: 

навчальні й вихпвні, світські й релігійні, загальнппсвітні та прпфесійні – 

пріюнтпвані, гуманітарні й технпкратичні, галузеві, предметні, а такпж 

мпнптехнплпгічні, кпмплексні та прпникаячі технплпгії. Важливим мпментпм 

в псвітній технплпгії ю ппзиціѐ студента в псвітньпму прпцесі, ставленнѐ дп 

ньпгп викладачів. Тут виділѐять теж кілька типів технплпгій. Дп пріпритетних 

віднпсимп пспбистіснп-пріюнтпвані, кпли в центрі системи псвіти закладу 

вищпї псвіти перебуваю студент, забезпеченнѐ йпму кпмфпртних і безпечних 

умпв рпзвитку. Оспбистість у цій технплпгії – гплпвний суб’юкт, мета, а не засіб 

дпсѐгненнѐ ппставленпї мети. Оспбистіснп-пріюнтпвані технплпгії 

характеризуятьсѐ антрпппцентричністя та гуманістичнпя спрѐмпваністя на 

різнпбічний, вільний і твпрчий рпзвитпк пспбистпсті (Дубасеняк, 2004, c. 3). 

Дефініціѐ «іннпваціѐ» в дпвідкпвих джерелах рпзглѐдаютьсѐ ѐк 

результат дпвгптривалпї діѐльнпсті, щп спрѐмпвуютьсѐ на вдпскпналеннѐ 

наукпвп-технічнпгп й спціальнпгп прпгресу, сприѐю ѐкіснпму та кількіснпму 

рпсту середпвища, у ѐкпму впна реалізуютьсѐ, підвищую ефективність і сприѐю 

птримання кпнкурентпспрпмпжних переваг. «Іннпваціѐ» – це пб’юкт 
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упрпвадженнѐ, у результаті чпгп утвпряютьсѐ щпсь нпве – нпваціѐ 

(Гпнчаренкп, 1997). 

Істпричні джерела псвітніх іннпвацій ппв’ѐзані з періпдпм 

зарпдженнѐ експериментальнпї педагпгіки другпї пплпвини ХIХ ст. З 60-х 

рпків минулпгп стпліттѐ фенпмен «іннпваційність» став клячпвим у 

характеристиці ппстіндустріальнпї фпрмації – її станпвленнѐ й рпзвитку. 

Питаннѐ прп іннпваційну псвітня діѐльність маю відправним мпментпм 

визначеннѐ змісту термінів «іннпваціѐ», «іннпваційний прпюкт», 

«іннпваційна культура», «псвітні іннпвації», «іннпваційна псвітнѐ 

діѐльність», щп дпзвплѐю встанпвити сутнісні пспбливпсті перебігу 

іннпваційних прпцесів у системі псвіти. Таким чинпм, мпжна зрпбити 

припущеннѐ, щп псвітні іннпвації – це вперше ствпрені, вдпскпналені абп 

застпспвані псвітні, дидактичні, вихпвні, управлінські системи, їх 

кпмппненти, щп суттювп ппліпшуять результати псвітньпї діѐльнпсті 

(Іннпвації у вищій псвіті: вітчизнѐний і зарубіжний дпсвід, 2015). 

Отже, іннпвація вартп рпзглѐдати ѐк реалізпване нпвпвведеннѐ в 

псвіті – у змісті, метпдах, прийпмах і фпрмах навчальнпї діѐльнпсті та 

вихпваннѐ пспбистпсті (метпдиках, технплпгіѐх), у змісті та фпрмах 

прганізації управліннѐ псвітньпя системпя, а такпж в прганізаційній 

структурі закладів псвіти, у заспбах навчаннѐ й вихпваннѐ та в підхпдах дп 

спціальних ппслуг в псвіті, щп суттювп підвищую ѐкість, ефективність і 

результативність псвітньпгп прпцесу, ѐкий прпхпдить різні стадії, зпкрема: 

виѐвленнѐ пптреб у зміні (виѐвленнѐ прпблеми); рпзрпбленнѐ ідеї 

вирішеннѐ прпблеми; рпзрпбленнѐ сппспбу вирішеннѐ прпблеми 

(нпвпвведеннѐ); апрпбації та експертизи нпвпвведеннѐ; засвпюннѐ 

нпвпвведеннѐ; інституалізації нпвпвведеннѐ. 

Іннпваційний прпцес ппчинаютьсѐ з виѐвленнѐ непбхіднпсті змін на 

певних ділѐнках псвітньпгп прпцесу у вищій шкплі, щп відбуваютьсѐ 

завдѐки аналітичній рпбпті спеціалізпваних наукпвих прганізацій, прганів 

управліннѐ псвітпя, керівників ВНЗ, наукпвп-педагпгічних кплективів 

(Іннпвації у вищій псвіті: вітчизнѐний і зарубіжний дпсвід, 2015). 

Аналіз наукпвих джерел дав змпгу виѐвити, щп впрпвадженнѐ 

іннпвації реалізуютьсѐ під час іннпваційнпї діѐльнпсті, ѐка, ѐк зазначаять 

наукпвці, сприѐю пнпвлення педагпгічнпгп прпцесу та характеризуютьсѐ 

виспкпя педагпгічнпя твпрчістя (Даниленкп, 2002, с. 19).  

Зміст іннпваційнпї педагпгічнпї діѐльнпсті – рпзвитпк псвітньпї системи 

за дпппмпгпя нпвпвведень. Гплпвнпя метпя іннпваційнпї педагпгічнпї 

діѐльнпсті ю дпсѐгненнѐ найвищих результатів псвітньпгп прпцесу. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

156 

Іннпваційна педагпгічна діѐльність сприѐю рпзвиткпві твпрчпсті, креативнпсті 

педагпгічних працівників, ствпрення й ппширення нпвизни, пнпвлення 

сппспбів діѐльнпсті, пригінальнпсті педагпгічнпгп мисленнѐ тпщп. Впна ю 

прпѐвпм найвищпгп ступенѐ твпрчпсті педагпгів, прпѐвлѐютьсѐ у 

винахідництві нпвпгп, пригінальнпгп, нетрадиційнпгп. Такий вид діѐльнпсті 

характеризуютьсѐ відмпвпя від нпрм, стандартів, штампів і спрѐмпваний на 

цікавп прганізпваний прпцес і ѐкісний результат (Нікула, 2020, c. 201).  

В псвітньпму прпцесі успішнп викпристпвуятьсѐ різнпманітні 

іннпваційні педагпгічні метпдики, пснпвпя ѐких ю інтерактивність та 

максимальна наближеність дп реальнпї прпфесійнпї діѐльнпсті майбутньпгп 

фахівцѐ, серед ѐких: імітаційні технплпгії (ігрпві та дискусійні фпрми 

прганізації); технплпгіѐ «кейс-метпд» (максимальна наближеність дп 

реальнпсті); метпдика відептренінгу (максимальна наближеність дп 

реальнпсті); кпмп’ятерне мпделяваннѐ; інтерактивні технплпгії; технплпгії 

кплективнп-группвпгп навчаннѐ; технплпгії ситуативнпгп мпделяваннѐ; 

технплпгії ппрацяваннѐ дискусійних питань; прпюктна технплпгіѐ; 

інфпрмаційні технплпгії; технплпгії диференційпванпгп навчаннѐ; 

текстпцентрична технплпгіѐ навчаннѐ та інші. Низка іннпваційних фпрм 

прганізації псвітньпгп прпцесу, технплпгії навчаннѐ нерпзривнп ппв’ѐзані зі 

ствпреннѐм у закладах вищпї псвіти іннпваційнпгп інструментарія твпрчпї 

діѐльнпсті студентів і викладачів, тпбтп матеріальнп-технічнпгп забезпеченнѐ. 

Пріпритетне значеннѐ при цьпму маять кпмп’ятерні класи з дпступпм дп 

Інтернету, пскільки викпристаннѐ кпмп’ятерів у навчанні, дпслідженні, 

кпнтрплі та сампкпнтрплі вкрай непбхідне в умпвах інтенсивних іннпваційних 

технплпгій навчаннѐ (Іннпвації у вищій псвіті: вітчизнѐний і зарубіжний дпсвід, 

2015). Дп іннпваційних псвітніх технплпгій віднпсѐть E-Learning, дистанційні 

технплпгії, технплпгії випереджаячпгп навчаннѐ; актуальним нині ю 

викпристаннѐ сучасних кпмунікаційних заспбів, наприклад e-mail, chat-room, 

сайтів, ппрталів, фпрумів, відепкпнференцій та інтернеттранслѐцій; 

мультимедійних прпдуктів, ппшукпвих служб, електрпнних заспбів навчаннѐ: 

електрпнних підручників, енциклппедій, дпвідників, слпвників, тренажерів, 

дпкументів, блпгів, фптп, аудіп та відепзаписів тпщп. 

Іннпваційні псвітні технплпгії сприѐять інтенсифікації та індивідуалізації 

псвіти та підвищуять зацікавленість дп навчаннѐ у студентів. Оснпвпя іннпва-

ційнпї діѐльнпсті сучаснпгп викладача ю фпрмуваннѐ іннпваційнп-прпграмнп-

гп метпдичнпгп кпмплексу з дисципліни. Ппрѐд із прпграмним і змістпвим 

забезпеченнѐм дисциплін на перше місце виступаю викпристаннѐ інфпрма-

ційних заспбів та їх дидактична властивість. Парадигма іннпваційнпгп рпзвит-
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ку вищпї псвіти передбачаю такий сппсіб прганізації діѐльнпсті закладу вищпї 

псвіти, ѐкий забезпечую дпсѐгненнѐ цілей і завдань йпгп іннпваційнпгп 

рпзвитку. Клячпвим елементпм ціюї парадигми залишаятьсѐ знаннѐ, ѐк і длѐ 

парадигми традиційнпї, гплпвнпя ж відмінністя ю те, щп ѐкщп пппередній 

підхід з’ѐспвував сппсіб переданнѐ знань, тп нпвий підхід рпбить акцент на 

сппспбі їх вирпбництва (Іннпвації у вищій псвіті: вітчизнѐний і зарубіжний 

дпсвід, 2015). Іннпваційний заклад вищпї псвіти пптребую нпвих підхпдів ѐк в 

управлінні, так і в прганізації псвітньпгп прпцесу  

Висновки. Таким чинпм, у псвітньпму прпцесі успішнп викпристп-

вуятьсѐ різнпманітні іннпваційні педагпгічні метпдики, пснпвпя ѐких ю інте-

рактивність та максимальна наближеність дп реальнпї прпфесійнпї діѐльнпсті 

майбутньпгп фахівцѐ, серед ѐких: імітаційні технплпгії; технплпгіѐ «кейс-

метпд»; метпдика відептренінгу; кпмп’ятерне мпделяваннѐ; інтерактивні 

технплпгії; технплпгії кплективнп-группвпгп навчаннѐ; технплпгії ситуативнпгп 

мпделяваннѐ; технплпгії ппрацяваннѐ дискусійних питань; прпюктна технп-

лпгіѐ; інфпрмаційні технплпгії; технплпгії диференційпванпгп навчаннѐ; 

текстпцентрична технплпгіѐ навчаннѐ та інші. Дп іннпваційних псвітніх технп-

лпгій віднпсѐть E-Learning, дистанційні технплпгії, технплпгії випереджаячпгп 

навчаннѐ; актуальним нині ю викпристаннѐ сучасних кпмунікаційних заспбів, 

наприклад e-mail, chat-room, сайтів, ппрталів, фпрумів, відепкпнференцій та 

інтернеттранслѐцій; мультимедійних прпдуктів, ппшукпвих служб, електрпн-

них заспбів навчаннѐ: електрпнних підручників, енциклппедій, дпвідників, 

слпвників, тренажерів, дпкументів, блпгів, фптп, аудіп та відепзаписів тпщп. 

ЛІТЕРАТУРА 
Гпнчаренкп, С. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь. (Honcharenko, S. 

(1997). Ukrainian pedagogical dictionary. Kyiv: Lybid). 
Даниленкп, Л. (2002). Модернізаціѐ змісту, форм та методів діѐльності директора 

загальноосвітньої школи. Київ: Лпгпс. (Danylenko, L. (2002). Modernization of the 
content, forms and methods of activity of the principal of a secondary school. Kyiv: 
Lohos). 

Дубасеняк, О. А. (2004). Іннпваційні навчальні технплпгії – пснпва мпдернізації 
університетськпї псвіти. Освітні інноваційні технології у процесі викладаннѐ 
навчальних дисциплін, 3-14. (Dubaseniuk, O. A. (2004). Innovative educational 
technologies are the basis of modernization of university education. Osvitni 
innovatsiini tekhnolohii u protsesi vykladannia navchalnykh dystsyplin, 3-14). 

Іннпвації у вищій псвіті: вітчизнѐний і зарубіжний дпсвід (2015). Ужгпрпд: ПП «АУТДОР-
ШАРК». Серіѐ «Юврпінтеграціѐ: український вимір». Вип. 23. (Innovations in higher 
education: domestic and foreign experience (2015). Uzhhorod: PP «AUTDOR-ShARK». 
Seriia «Ievrointehratsiia: ukrainskyi vymir». Vyp. 23.). 

Нікула, Н. В. (2020). Управліннѐ іннпваційнпя діѐльністя закладів загальнпї середньпї 
псвіти в кпнтексті впрпвадженнѐ кпнцепції «Нпва українська шкпла». Випуск 22. 
Т. 4, сс. 201-205. (Nikula, N. V. (2020). Management of innovative activity of general 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

158 

secondary education institutions in the context of implementation of the concept 
"New Ukrainian school". Vypusk 22. T. 4, сс. 201-205). 

Палига, О. В., Притула, І. А. (2015). Іннпваційні технплпгії навчаннѐ при підгптпвці 
кваліфікпваних рпбітників в системі прпфесійнп-технічнпї псвіти м. Василівка. 
Режим дпступу:  http://vpl57.zp.ua/file/IYPNoweV (Palyha, O. V., Prytula, I. A. 
(2015). Innovative learning technologies in the training of skilled workers in the 
system of vocational education m. Vasylivka. Retrived from: 
http://vpl57.zp.ua/file/IYPNoweV 

арпшик, а. В. (2020). Іннпваційні технплпгії в системі псвіти України. Режим дпступу: 
https: //conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/218.pdf (Iaroshyk, Ya. V. 
(2020). Innovative technologies in the education system of Ukraine. Retrived from: 
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/218.pdf) 

РЕЗЮМЕ 
Слушный Олег. Иннпваципнные пбразпвательные технплпгии в деѐтельнпсти 

учителѐ XXI века. 
В статье рассмотрены современные инновационные образовательные 

технологии и обозначены их роль в модернизации и повышении качества 
образованиѐ. Определены подходы и разные трактовки таких дефиниций, как 
«новшество», «инновациѐ», «инновационный проект», «инновационнаѐ культура», 
«образовательные инновации», «инновационнаѐ образовательнаѐ деѐтельность», 
что позволѐет установить сущностные особенности течениѐ инновационных 
процессов в системе образованиѐ. 

Автор обращает внимание на то, что большинство технологий по своим 
целѐм, содержания, методам и средствами имеят достаточно много общего, а 
потому могут быть классифицированы на несколько обобщенных групп. По фактору 
психологического развитиѐ: биогенные, социогенные, психогенные и идеалистические 
технологии. По ориентации на личностные структуры: информационные 
технологии (формирование знаний, умений, навыков по предметам); операционные 
(формирование способов умственных действий); эмоционально-художественные и 
эмоционально-нравственные (формирование сферы эстетических и нравственных 
соотношений) технологиѐ саморазвитиѐ (формирование саморегулируемых 
механизмов личности); эвристические (развитие творческих способностей) и 
прикладные (формирование действенно-практической сферы). По характеру 
содержаниѐ и структуры: учебные и воспитательные, светские и религиозные, 
общеобразовательные и профессиональные - ориентированные, гуманитарные и 
технократические, отраслевые, предметные, а также монотехнологични, 
комплексные и проникаящие технологии. 

Ключевые слова: новациѐ, инновациѐ, инновационный проект, инновационнаѐ 
культура, образовательные инновации, инновационнаѐ образовательнаѐ 
деѐтельность. 

SUMMARY 
Slushnyi Oleg. Innovative educational technologies in the activities of the XXI century 

teacher. 
The article considers modern innovative educational technologies and outlines their role 

in modernizing and improving the quality of education. Approaches and different interpretations 
of such definitions as "innovation", "innovation", "innovation project", "innovation culture", 
"educational innovations", "innovative educational activities" are outlined, which allows to 
establish the essential features of innovation processes in the education system. 

http://vpl57.zp.ua/file/IYPNoweV
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It is noted that innovation is a potentially possible change, and innovation is a 
realized change, one that has become a reality as far as possible; innovations are often 
associated with modernization. 

The concept of "educational innovations" is considered as the first created, improved 
or applied educational, didactic, educational, management systems, their components that 
significantly improve the results of educational activities. 

The author draws attention to the fact that most technologies in their purposes, content, 
methods and tools have much in common, and therefore can be classified into several 
generalized groups. The first group can be classified by psychological development factor: 
biogenic, sociogenic, psychogenic and idealistic technologies. The second groupcan be classified 
by focusing on personal structures: information technology (formation of knowledge, skills, 
abilities in subjects); operational (formation of ways of mental actions); emotional-artistic and 
emotional-moral (formation of the sphere of aesthetic and moral relations); technology of self-
development (formation of self-regulating mechanisms of personality); heuristic (development of 
creative abilities) and applied (formation of effective and practical sphere). The third group can 
be classified by the nature of content and structure: educational and educational, secular and 
religious, general and professional – oriented, humanitarian and technocratic, sectoral, subject, 
as well as monotechnological, complex and penetrating technologies. 

The author emphasizes that innovation should be considered as an implemented 
innovation in education - in the content, methods, techniques and forms of educational activities 
and personal education (methods, technologies), in the content and forms of management of the 
educational system, as well as in the organizational structure education, in the means of 
teaching and education and in approaches to social services in education, which significantly 
increases the quality, efficiency and effectiveness of the educational process. 

Key words: innovation, innovative project, innovative culture, educational 
innovations, innovative educational activity. 
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ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ КОВОРКІНГ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 
 

У статті подано обґрунтуваннѐ віртуального освітнього коворкінгу у 
професійній підготовці майбутніх викладачів. Представлено теоретичний аналіз 
праць відомих науковців, розглѐнуто понѐттѐ «коворкінг», «освітній коворкінг», 
«віртуальний освітній коворкінг». Доведено значущість віртуального освітнього 
коворкінгу в професійній підготовці майбутніх викладачів закладів вищої освіти. 
Розроблено та запропоновано авторську модель віртуального освітнього коворкінгу 
з чітко визначеними функціональними зонами та їх інтерактивними можливостѐми 
ѐк додаткове середовище длѐ реалізації освітньої програми у формуванні нових 
професійних навичок майбутніх викладачів.  

Ключові слова: коворкінг, освітній коворкінг, освітню середовище, віртуальний 
освітній коворкінг, додаткове віртуальне середовище, професійна підготовка 
майбутніх викладачів ЗВО, віртуальний освітній коворкінг ѐк педагогічна технологіѐ. 

 

Постановка проблеми. Рефпрмуваннѐ вищпї псвіти, її перепріюнтаціѐ 

на юврппейські стандарти та ціннпсті висуваю пспбливі вимпги дп 

підгптпвки майбутніх фахівців. Відппвіднп дп Закпну України «Прп вищу 

псвіту» (2014) передбаченп мпдернізація прпфесiйнпї пiдгптпвки 

викладачів закладів вищпї псвіти (далі – ЗВО), здатних швидкп 

адаптуватисѐ дп нпвітніх кпнцепцій рпзвитку прпфесіпналізму та 

підвищеннѐ ѐкпсті викладацькпї діѐльнпсті, спрпмпжних рпзширявати 

власні межi вплпдiннѐ наукпвп пбґрунтпваними iннпваційними 

педагпгiчними та iнфпрмаційними технплпгiѐми.   

Актуальність зазначенпї прпблеми засвідченп в псвітніх закпнпдавчих 

та нпрмативнп-правпвих дпкументах, зпкрема в Закпнах України – «Прп вищу 

псвіту» (2014); «Прп псвіту» (2017); прпюктах – «Кпнцепціѐ рпзвитку псвіти 

України на періпд 2015-2025 рпків» (2014), «Дпрпжнѐ карта псвітньпї 

рефпрми (2015 – 2025)» (2015), «Стратегіѐ сталпгп рпзвитку України дп 2030 

рпку» (2017), «Стратегіѐ рпзвитку вищпї псвіти України на 2021-2031 рпки» 

(2020); Державна цільпва прпграма «Стп відсптків» (2011); Націпнальний 

прпюкт «Відкритий світ» (2012); Кпнцепціѐ «Нпва українська шкпла» (2016); 

«Кпнцепціѐ рпзвитку педагпгічнпї псвіти» (2018) та інші.  

Спираячись на міжнарпдні псвітні дпкументи («Бплпнська деклараціѐ» 

(1999); «Кппенгагенська деклараціѐ» (2002); «Бряґське кпмяніке» (2010); 
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«Міжнарпдна стандартна класифікаціѐ псвіти» (МСКО − 2011)) мпжна 

стверджувати, щп ппѐва нпвих сфер діѐльнпсті лядини, динамічність 

сучаснпгп світу, різнпвектпрність демпграфічних тенденцій і рпзвитпк 

технічнпгп прпгресу, пптребую зміни пріпритетів у вимпгах дп 

кпмпетентнпстей майбутніх прпфесіпналів. У зв’ѐзку з цим перед вищпя 

педагпгічнпя шкплпя України стпїть завданнѐ підгптпвки кпнкурентп-

спрпмпжних фахівців на світпвпму ринку праці, ѐкі ппюднуять глибпкі 

фундаментальні тепретичні знаннѐ та практичну підгптпвку, зі сфпрмпваними 

загальними (універсальними, клячпвими тпщп) кпмпетентнпстѐми 

(Сипченкп та ін., 2019, с. 182). Отже, швидкі зміни, щп відбуваятьсѐ в 

суспільстві, технплпгіѐх, знаннѐх, вимагаять від фахівців здатнпсті дп 

пристпсуваннѐ, ппануваннѐ нпвих навичпк, прпфесій та креативнпсті. 

Здпбутки вчених у галузі 011 «Освітні педагпгічні науки» даять 

фундаментальну пснпву длѐ рпзрпбки та втіленнѐ в псвітній прпцес ЗВО 

нпвих педагпгічних технплпгій длѐ фпрмуваннѐ і вдпскпналеннѐ 

прпфесійних кпмпетентнпстей та набуттѐ нпвих гнучких навичпк. 

Рпзвитпк сучаснпгп суспільства в умпвах інфпрматизації, 

упрпвадженнѐ рефпрм у сфері псвіти вимагаять від викладачів нпвих 

функціпнальних рплей: кпуч, ментпр, мпдератпр, тьятпр, едвайзер, 

едукатпр, фасилітатпр, щп дпзвплѐю визначити нпві пріюнтири у 

фпрмуванні прпфесійних навичпк. Так, карантинні пбмеженнѐ в країні 

змусили шукати нпві псвітні середпвища длѐ втіленнѐ псвітніх прпграм на 

всіх рівнѐх псвіти, у тпму числі і в підгптпвці майбутніх викладачів ЗВО. 

Сучасні псвітні умпви кпрдинальнп змінили псвітню середпвище. Це 

стпсуютьсѐ не тільки результатів навчаннѐ, а й сппспбів прганізації сампгп 

псвітньпгп середпвища, щп виступаю ефективнпя умпвпя в підгптпвці 

кваліфікпваних кадрів. За таких пбставин віртуальний прпстір став 

дпдаткпвим середпвищем длѐ успішнпї безперервнпї прганізації 

псвітньпгп прпцесу. Вищезазначене дпзвплѐю припустити, щп віртуальний 

прпстір, а саме віртуальний псвітній кпвпркінг (далі – ВОК) мпжна 

застпспвувати ѐк дпдаткпвий псвітній прпстір у прпфесійній підгптпвці 

майбутніх викладачів в умпвах закладу вищпї псвіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Прпблемі прпфесійнпї підгптпвки 

майбутніх викладачів присвѐченп праці: А. Бпгуш, Н. Бібік, І. Зѐзян, М. Ва-

сильюва, О. Лѐшенкп, Н. Нічкалп, О. Сипченкп, С. Сиспюва, О. Ппметун та ін. 

Питаннѐ іннпвацій в псвіті дпсліджували ѐк зарубіжні (А. Дуглас, 

П. Зеус, Д. Лі, Дж. Уїтмпр, Г. Шаклпк та ін.), так і українські наукпвці 

(І. Дичківська, М. Кпзѐр, І. Підласий, О. Рпманпвський, С. Сгадпв та ін.).  
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Тепретичне та практичне пбґрунтуваннѐ кпвпркінгу, зпкрема 

псвітньпгп, представленп: Н. Гпнтарпвськпя, В. Давидпвим, С. Дерѐбп, 

В.Желанпвпя, А. Дѐтленкп, М. Іллѐхпвпя, В. Кабрал, В. Кпзирювим, а.Кпрчак, 

В. Лебедювпя, Дж. Лп, Т. Менг, В. Орлпвим, В. Панпвим, К.Прихпдченкп, 

В. Рубцпвим, В. Слпбпдчикпвим, Е. Халмурзаювпя, В.асвіним, F. Curaoğlu, 

D. Demirbaş, A. Gandini, Anil K. Gupta, I. Kojo, O.Obdalova, S. Nenonen, 

R. Simpson та ін. 

Мета статті передбачаю тепретичне пбґрунтуваннѐ віртуальнпгп 

псвітньпгп кпвпркінгу ѐк важливпгп інструменту в прпфесійній підгптпвці 

майбутніх викладачів та рпзрпбку мпделі віртуальнпгп псвітньпгп 

кпвпркінгу з чіткп визначеними функціпнальними зпнами та їх 

інтерактивними мпжливпстѐми.  

Визначення методики дослідження. Длѐ прпведеннѐ дпслідженнѐ 

булп викпристанп кпмплекс метпдів, серед ѐких аналіз, синтез, ппрівнѐннѐ, 

узагальненнѐ длѐ вивченнѐ наукпвпї літератури й державних нпрмативнп-

правпвих дпкументів, длѐ ппрівнѐннѐ ппзицій учених щпдп змісту ппнѐть 

«кпвпркінг», «псвітній кпвпркінг» та мпделяваннѐ длѐ рпзрпбки мпделі 

віртуальнпгп псвітньпгп кпвпркінгу. 

Виклад основного матеріалу. Термін «кпвпркінг» уперше 

викпристанп гейм-дизайнерпм Бернарпм Кпвенпм у 1999 рпці. Однак, 

істпріѐ ппѐви кпвпркінг прпстпрів ппчаласѐ тільки в 2005 рпці, кпли 

відпмим американським прпграмістпм Бредпм Ньябергпм булп 

реалізпванп мпдель кпвпркінгу ѐк сампстійнп функціпнальнпї прганізації. 

Зазначимп, щп вже дп кінцѐ десѐтиліттѐ кпвпркінги ппширилисѐ пп всьпму 

світу, ѐк нпвий напрѐм у прпюктуванні спціальнп-прпфесійних прганізацій, 

ѐкі ппзиціпнували себе фпрмальним прганізаціѐм прпфесійнпї діѐльнпсті 

пфіснпгп типу (Бпйкп, 2021, с. 625-627).  

Сама дефініціѐ ппнѐттѐ кпвпркінг мпже трактуватисѐ пп-різнпму: 

1) кпвпркінг – це підхід дп прганізації лядей, щп працяять у спільнпму 

прпстпрі, займаячись різними видами діѐльнпсті; 2) кпвпркінг – це і ю 

прпстір, пфіс абп інше ппдібне місце. Кпвпркінг мпже стати 

кпнцентратпрпм іннпваційнпгп рпзвитку ЗВО, де фпрмуютьсѐ твпрче 

міждисциплінарне середпвище співпраці, під час рпзрпбки ѐкпї 

«непбхіднп відмпвитисѐ від ідеї кпнтрпля, надаячи реальнпсті більше 

прпстпру, мпжливпстей, часу» (Бпйкп, 2021, с. 625-627). 

Певний інтерес у данпму випадку станпвить рпзглѐд кпвпркінгу через 

кпнцепт прпстпру (Capdevila, 2016; Gandini,2015), тпму слушнпя буде 

думка Дж. Лп, згіднп з ѐкпя ю три типи прпстпрів, у межах ѐких мпже 
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існувати пб'юкт. Це семіптичний (абп мережевий) прпстір, гепграфічний 

(абп евклідпвий) прпстір і прпстір пптпків. 

Однак, слід зазначити, щп уѐвленнѐ кпвпркінгу, ѐк прпстпру, більшпя 

мірпя властивп длѐ зарубіжних автпрів:  K. Anil, A. Gupta, D. Jones, 

C. Spinuzzi та інші. Деѐкі вченні зацікавилисѐ кпвпркінгпм у кпнтексті йпгп 

вивченнѐ ѐк нпвпї фпрми публічнпгп міськпгп прпстпру (так зване «третю 

місце») і пспбливпстей кпмунікативних практик йпгп учасників (Квѐт, 2014). 

Рпзміркпвуячи прп питаннѐ співвіднпшеннѐ матеріальнпгп й 

віртуальнпгп елементів прпстпру, слід згадати прп тепрія, ѐка активнп 

займаютьсѐ дпслідженнѐм гібриднпсті сучаснпгп світу, а саме прп актпрнп-

мережеву тепрія (Actor Network Theory). Дана тепріѐ вказую на те, щп будь-

ѐкий пб’юкт мпжна представити у виглѐді гетерпгеннпї мережі віднпсин. 

У вирпбництві віднпсин беруть участь ѐк суб’юкти, так і пб’юкти, ѐкі 

пднакпвпя мірпя ю діячими актпрами. Аргумент актпрнп-мережевпї тепрії 

ю таким, щп пб’юкт залишаютьсѐ пб’юктпм дп тих пір, ппки віднпсини між 

ним і ппв’ѐзаними з ним пб’юктами стійкі та все зберігаютьсѐ на свпїх місцѐх 

(Lo, 2006, с. 30-43). 

Дпречнп вказати, щп кпвпркінг, ѐк пб’юкт, існую, ппки віднпсини між 

елементами, ѐкі йпгп утвпряять, зберігаятьсѐ. Дж. Лп називаю пснпвні 

елементи пб’юкту, ѐкі дпзвплѐять йпму зберігати цілісність у прпстпрі, 

«ѐдрпм стійких віднпсин» (Lo, 2006, с. 30-43). 

У педагпгіці ппнѐттѐ «псвітній кпвпркінг» ю віднпснп нпвим. Так, на 

думку вчених, псвітній кпвпркінг ю нпвпя фпрмпя прганізації іннпваційнпї 

діѐльнпсті педагпгів і технплпгіюя її практичнпї реалізації в умпвах 

дпдаткпвпї прпфесійнпї псвіти (Ігнатьюва та Тулуппва, 2016). Л. Юрмакпва та 

Д. Сухпвський визначаять кпвпркінг ѐк фпрмат прпфесійнпї співпрганізації 

викладачів, здпбувачів, експертів та іннпваційну педагпгічну платфпрму 

псвітньпгп прпстпру, щп спеціалізуютьсѐ на прпюктнп-мережевпму і 

наукпвп-сервіснпму супрпвпді іннпваційнпгп рпзвитку псвітніх прганізацій. 

Дпслідники Ю. Врубльпвська, Л. Лпгінпва, М. Нікітаюва пписуять мпдель 

псвітньпгп прпстпру кпвпркінгу, пріюнтпвану на спціальну взаюмпдія і 

навчаннѐ лядей із різнпя зайнѐтістя та різнпгп віку. У зазначених працѐх 

псвітній кпвпркінг визначаютьсѐ ѐк нпвий фпрмат електрпннпгп 

середпвища длѐ сфери псвіти (Ігнатьюва, 2016, с. 139-157). 

У наукпвих та нпрмативних джерелах пріпритетних напрѐмів 

державнпї пплітики в галузі псвіти вказанп, щп ппануваннѐ віртуальнпгп 

кпвпркінгу ю пдніюя з клячпвих навичпк і кпмпетенцій 21 стпліттѐ (Юрмак, 

2019, с. 107-115).   
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Слушнпя ю думка наукпвців, ѐкі вважаять важливим, у майбутньпму, 

прпвести дпслідженнѐ, спрѐмпвані на рпзрпбку інструментів та механізмів 

рпбпти віртуальних іннпваційних кпвпркінг-центрів (Краус та ін., 2018).   

Вивченнѐ дпсліджень присвѐчених прпблемі кпвпркінгу даять 

мпжливість стверджувати, щп псвітній кпвпркінг ю гібриднпя фпрмпя 

дпдаткпвпгп віртуальнпгп середпвища длѐ спільнпї праці, навчаннѐ та 

пбміну дпсвідпм, при цьпму всі прпцеси ю рівнпправними. 

Оскільки псвіта в нпвпму інфпрмаційнпму (кпгнітивнпму) фпрматі ю 

не тільки заспбпм засвпюннѐ знань і вмінь, але й сппспбпм залученнѐ 

пспбистпсті в прпцес вирпбленнѐ нпвих знань, удпскпналеннѐ прпцесів 

пбрпбки інфпрмації та кпмунікативних стратегій пбміну інфпрмаціюя, 

сучасна вища псвіта пптребую релевантнпсті нпвих цілей і завдань, нпвих 

технплпгій в прганізації навчальнпгп прпцесу (Simpson and Obdalova, 2014, 

с. 104-111; Вікуліна та Обдалпва, 2017, с. 171-189). У зв’ѐзку з цим 

пспбливпї актуальнпсті набуваю рпзрпбка нпвих технплпгій навчаннѐ у ЗВО. 

У рпзвідках відпмих наукпвців «псвітній кпвпркінг» ю «принциппвп 

нпвпя фпрмпя прганізації іннпваційнпї діѐльнпсті педагпгів» і ѐк нпве 

середпвище псвітньпї сфери (Лябченкп та ін., 2018; Ігнатьюва, 2016; 

Маѐспва, 2018). У наукпвій педагпгічній літературі кпвпркінг визначаять ѐк 

педагпгічну технплпгія (Ігнатьюва та Тулуппва, 2016; Благірюва, 2018).  

Слід нагплпсити, щп педагпгічна технплпгіѐ – це мпдель спільнпї 

діѐльнпсті викладача (викладачів) і здпбувача (здпбувачів), спрѐмпвана на 

дпсѐгненнѐ цілей навчаннѐ і рпзвитку пспбистпсті пбпх суб’юктів псвіти 

(Кпрѐкпвцева та ін., 2018). Б. Жигальпв, К. Безукладнікпв та Б. Крузе 

рпзуміять під псвітньпя (метпдичнпя) технплпгіюя систему функціпнуваннѐ 

всіх кпмппнентів псвітньпгп прпцесу, ппбудпвану на наукпвій пснпві 

(Жигальпв та ін., 2017). Відмінними рисами педагпгічнпї технплпгії ю 

пспбистіснп пріюнтпвана, рпзвивальна й діѐльнісна спрѐмпваність, 

інтерактивність навчальнпгп прпцесу, свідпмість навчальнпї та пізнавальнпї 

діѐльнпсті, актуалізаціѐ пспбистіснпгп пптенціалу, забезпеченнѐ сприѐтливпгп 

психплпгічнпгп клімату, наданнѐ всім учасникам навчальнпгп прпцесу 

суб’юктнпї ппзиції і наѐвність запланпванпгп результату (Жигальпв та ін., 2017; 

Маѐспва та ін., 2018). Прпюктуваннѐ віртуальнпгп псвітньпгп кпвпркінгу ѐк 

педагпгічнпї технплпгії ппв’ѐзанп зі ствпреннѐм мпделі спільнпї навчальнпї та 

педагпгічнпї діѐльнпсті, щп передбачаю ствпреннѐ сприѐтливих умпв длѐ 

суб'юктів навчальнпгп прпцесу та їх ефективнпї діѐльнпсті. 

Віртуальний псвітній кпвпркінг ѐк педагпгічна технплпгіѐ вклячаю в 

себе систему функціпнуваннѐ всіх кпмппнентів псвітньпгп прпцесу (мета, 
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завданнѐ, зміст, заспби, метпди і фпрми взаюмпдії педагпгів і здпбувачів, 

педагпгічні умпви та результати), та перетвпряю діѐльність усіх суб’юктів 

псвітньпгп прпцесу з навчаннѐ в псвпюннѐ сппспбів пбміну дпсвідпм, 

ідеѐми, прпфесійними навичками та даю мпжливість фпрмування 

кпмунікативнпї кпмпетентнпсті за рахунпк практичнпгп застпсуваннѐ.  

У віртуальнпму псвітньпму кпвпркінгу реалізуютьсѐ низка 

взаюмпппв’ѐзаних принципів: 

 прпфесійнпї спрѐмпванпсті та інтегративнпсті; 

 кпмунікативнпї спрѐмпванпсті; 

 кпгнітивнпї спрѐмпванпсті; 

 пппри на пспбистіснп пріюнтпваний підхід; 

 прпблемнпсті змісту навчаннѐ. 

З вищезазначенпгп мпжна зрпбити виснпвпк, щп віртуальний 

псвітній кпвпркінг – це дпдаткпве псвітню середпвище, адаптпване під різні 

режими рпбпти длѐ безперервнпгп навчаннѐ, пбміну дпсвідпм, ідеѐми, а 

такпж сприѐю фпрмування й удпскпналення прпфесійних 

кпмпетентнпстей та нпвих гнучких навичпк. 

Ґрунтпвний аналіз наукпвих праць дпзвплѐю нам визначити 

віртуальний псвітній кпвпркінг ѐк псвітній прпстір викладача та здпбувачів, 

віртуальнпгп «класу», віртуальнпї «аудитпрії», дпдаткпвпгп псвітньпгп 

прпстпру, адаптпванпгп під різні режими рпбпти, уппрѐдкпваними 

спціальними віднпсинами, зі свпюя культурпя, мікрпкліматпм длѐ псвіти, 

пбміну дпсвідпм та ідеѐми, місце зарпдженнѐ стартапів.   

У хпді дпслідженнѐ нами рпзрпбленп та запрпппнпванп автпрську 

мпдель віртуальнпгп псвітньпгп кпвпркінгу (див. рис. 1), у ѐкій виділенп 6 

пснпвних зпн (середпвища), кпжна з ѐких маю свпя функціпнальність та 

інтерактивність.  

Вхідна зпна дпзвплѐю учасникам псвітньпгп прпцесу зареюструватисѐ, 

пзнайпмитисѐ з правилами кпристуваннѐ ВОК. У цьпму сектпрі 

прпвпдитьсѐ анкетуваннѐ длѐ виѐвленнѐ цілей і тем з метпя фпрмуваннѐ 

спільнпт та надаютьсѐ дпступ дп всіх інших зпн. 

Наступна зпна – зпна інтерактивних ппдій та пгплпшень передбачаю 

СМС інфпрмуваннѐ прп різні захпди: прпведеннѐ кпнференцій, збпрів, 

тренінгів, впркшппів, кпнсультацій та ін. Цѐ зпна маю звпрптній зв’ѐзпк, щп 

дпзвплѐю брпняваннѐ «гарѐчих стплів» (абп брпняваннѐ мпбільнпгп 

рпбпчпгп місцѐ), ствпреннѐ пднпразпвпгп юдинпгп середпвища длѐ 

прпведеннѐ в них інтерактивних захпдів. 
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Рис. 1. Мпдель віртуальнпгп псвітньпгп кпвпркінгу 

Зпна відппчинку та спілкуваннѐ (кава-брейк) маю чат длѐ спілкуваннѐ, 

щп дпзвплѐю виѐвлѐти спільні інтереси, цілі, наукпві теми, стимуляю длѐ 

ппдальшпї суміснпї рпбпти в рпзрпбці спільних прпюктів та ін. 

Зпна псвіти та мистецтва – це зпна пспбистпгп прпстпру, 

індивідуальна траюктпріѐ, внутрішню середпвище длѐ сампстійнпї рпбпти, 

сампрпзвитку та набуттѐ індивідуальних здібнпстей, прпфесійних навичпк 

та кпмпетентнпстей, ѐка маю набір інструментів длѐ реалізації та втіленнѐ 

«результатів навчаннѐ». 

Бізнес-зпна дпзвплѐю втілити «мпдель пптрійнпї спіралі», а саме 

запрпппнувати спільну рпбпту зі стейкхплдерами, абітуріюнтами та  

нетвпркінг. 

Зпна суспільнпї рпбпти – це інтерактивне псвітню середпвище, 

«середпвище спільнпї діѐльнпсті», з уппрѐдкпваними спціальними 

віднпсинами, зі свпюя культурпя, мікрпкліматпм длѐ псвіти, пбміну 

дпсвідпм та ідеѐми, ѐке передбачаю спільну рпбпту всіх учасників 

псвітньпгп прпцесу. 

Віртуальний псвітній кпвпркінг дпзвплѐю реалізація внутрішньп- та 

зпвнішньпсистемнпї кпмунікації, кппрдинація кпмунікативнп-педагпгічних 

дій, фіксуваннѐ й кпригуваннѐ навчальних результатів, щп на думку 

Т.Григпренкп, ю непбхіднпя складпвпя в наукпвих рпзвідках (Григпренкп, 

2020, с. 44-55).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У хпді 

дпслідженнѐ представленп пбґрунтуваннѐ віртуальнпгп псвітньпгп кпвпркінгу 
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та схарактеризпванп йпгп ѐк важливий інструмент у прпфесійній підгптпвці 

майбутніх викладачів. Тепретичний аналіз праць дпзвплив визначити 

віртуальний псвітній кпвпркінг ѐк нпву фпрму прганізації іннпваційнпї 

діѐльнпсті педагпгів, педагпгічну технплпгія, дпдаткпве псвітню середпвище, 

адаптпване під різні режими рпбпти длѐ безперервнпгп навчаннѐ, пбміну 

дпсвідпм та ідеѐми, ѐке пптребую чіткпгп визначеннѐ йпгп місцѐ в системі 

прпфесійнпї підгптпвки майбутніх викладачів у ЗВО. Рпзрпбленп та 

пбґрунтпванп автпрську мпдель віртуальнпгп псвітньпгп кпвпркінгу з чіткп 

визначеними функціпнальними зпнами та їх інтерактивними мпжливпстѐми. 

Перспективи ппдальших наукпвих рпзвідпк убачаюмп в упрпвадженні 

віртуальнпгп псвітньпгп кпвпркінгу в псвітній прпцес прпфесійнпї підгптпвки 

магістрів псвітніх, педагпгічних наук в умпвах закладу вищпї псвіти.  
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РЕЗЮМЕ 
Бойко Ирина. Виртуальный пбразпвательный кпвпркинг в прпфессипнальнпй 

ппдгптпвке будущих преппдавателей.  
В статье представлено обоснование виртуального образовательного 

коворкинга в профессиональной подготовке будущих преподавателей. Подан 
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теоретический анализ работ известных ученых, рассмотрены понѐтиѐ «коворкинг», 
«образовательный коворкинг», «виртуальный образовательный коворкинг». Доказана 
значимость виртуального образовательного коворкинга в профессиональной 
подготовке будущих преподавателей высших учебных заведений. Рассмотрена и 
предложена авторскаѐ модель виртуального образовательного коворкинга с четко 
определенными функциональными зонами и их интерактивными возможностѐми как 
дополнительнаѐ среда длѐ реализации образовательной программы в формировании 
новых профессиональных навыков будущих преподавателей. 

Ключевые слова: коворкинг, образовательный коворкинг, образовательнаѐ 
среда, виртуальный образовательный коворкинг, дополнительнаѐ виртуальнаѐ 
среда, профессиональнаѐ подготовка будущих преподавателей высших учебных 
заведений, виртуальный образовательный коворкинг как педагогическаѐ 
технологиѐ. 

SUMMARY 
Boiko Iryna. Virtual educational coworking in the professional training of future 

teachers. 
The article analyzes the research carried out in the framework of educational 

coworking. The importance of virtual educational coworking in the professional training of 
future teachers of higher education institutions is substantiated. The author’s model of 
virtual educational coworking with clearly defined functional areas and their interactive 
capabilities is considered and proposed as an additional environment for the implementation 
of the educational program in the formation of new professional skills of future teachers. A 
proposal for the introduction of virtual educational coworking in the professional training of 
future teachers is proposed. 

Modern educational conditions are radically changing the educational environment. The 
changes concern not only the learning outcomes, but also the ways of organizing the educational 
environment itself, which is an effective condition in the training of qualified personnel. 

Virtual space has become an additional environment for the successful 
implementation of the educational process, which allowed us to conclude that virtual space 
(namely virtual educational coworking) can be used as additional educational space in the 
training of future teachers in higher education institutions. 

The purpose of the article is to present the theoretical substantiation of virtual 
educational coworking as an important tool in the professional training of future teachers; to 
offer the author’s vision of the model of virtual educational coworking with clearly defined 
functional areas and their interactive capabilities; to make a proposal for introduction of 
virtual educational coworking in the training of future teachers. 

The analyzed research in the framework of educational coworking proved the 
effectiveness of the model of virtual coworking as a pedagogical technology, additional 
educational environment adapted to different modes of work for lifelong learning, exchange of 
experiences, ideas and formation and improvement of professional competencies and new 
flexible skills. 

It is concluded that further developments require a clear definition of the place of 
virtual educational coworking in the system of professional training of future teachers in 
higher education institutions. 

Key words: coworking, educational coworking, educational environment, virtual 
educational coworking, additional virtual environment, professional training of future 
teachers of HEI, virtual educational coworking as pedagogical technology. 
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INCORPORATING TELEGRAM MESSENGER INTO THE FOREIGN LANGUAGE 

STUDY PROCESS TO IMPROVE WRITING AND SPEAKING ACCURACY 
 

The study examines the possibilities of using the cross-platform Telegram Messenger 
in the process of foreign language teaching and learning in big mixed-ability classes at 
technical universities. It focuses on the ways Telegram can be used to improve students’ 
writing and speaking accuracy, facilitate language acquisition, individualize the learning 
process, and increase students’ motivation. This research has led to the conclusion that the 
application of Telegram Messenger for the foreign language study at universities helps to 
create a favourable learning environment for enhancing the management of large mixed-
ability classes, increasing language acquisition, developing writing and speaking perfection. 
The results of this research may be applied for further studies into developing different 
language skills using various messengers during online and offline lessons.  

Key words: Telegram Messenger, teaching foreign languages, writing & speaking 
accuracy, technical universities. 

 

Introduction. Nowadays it is impossible to imagine the effective teaching 

of a foreign language without the use of modern cloud-based mobile and 

desktop technologies. Students, as the most progressive part of society, are 

extremely interested in using the latest developments in the field of IT in the 

process of studying any subject and a foreign language in particular.  

In our research, we hypothesise that application of Telegram Messenger 

in the study process, as one of the most popular messaging application among 

students, can improve students’ writing and speaking accuracy, facilitate 

language acquisition, individualize the learning process, and increase students’ 

motivation. The relevance of this study is based on the need to find new forms 

and methods of work that meet the requirements of today, motivate students, 

and facilitate active involvement of students of technical universities into the 

process of learning a foreign language. 

Analysis of relevant research. In this study, we continued our previous 

research on using Telegram for teaching different aspects of language. It was 

proved that Telegram facilitates teaching grammar (Boiko & Volkova, 2020, 

p. 135) and vocabulary in large mixed-ability classes. It presents an opportunity 

to give tasks to students not only of various kinds but also of different difficulty 

levels for performing individually, in pairs or in groups which encourages all 

https://orcid.org/0000-0003-0220-9425
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students to be active at their English lessons, improves their performance and 

motivates them. 

Implementation of new instant messaging applications in the study 

process in tertiary education is a noticeable and promising tendency. Many 

modern studies were devoted to the investigation of opportunities for using 

mobile technologies to enhance teaching and learning processes in education 

(Fojtik, 2015; So, 2016; Sung, Chang, & Liu, 2016; Yinka & Queendarline, 2018; 

Havrilova & Iaburov, 2019), to assess attitudes towards the use of mobile 

applications in education (Al-Emran, Elsherif, & Shaalan, 2016; Camilleri, 2016), 

to evaluate the relevance and validity of the use of “SMART technologies” in 

teaching foreign languages (Glyva & Dovhopolova, 2019), to assess the 

influence of educational technology integration on teachers’ self-efficiency 

(Saienko, Lavrysh & Lukianenko, 2020), and problems of their integration in the 

educational process (Titova, 2016). It was proved that modern mobile 

technologies could be successfully used for teaching pronunciation (Cavus, 

2016), for facilitating vocabulary acquisition (Heidari Tabrizi & Onvani, 2018), 

for supporting creativity in higher education (Iksan & Mohd Saufian, 2017), and 

for improving ESP learners’ general performance (Alkhezzi & Al-Dousari, 2016; 

Iksan & Mohd Saufian, 2017; Akobirov & Vokhidova, 2018). 

According to Mobile App Ranking (Top Google Play apps in Ukraine, 2020), 

one of the most popular instant messaging applications in Ukraine is Telegram. 

‘Telegram is a cloud-based mobile and desktop messaging app with a focus on 

security and speed.’ It is an application that allows users to communicate, 

exchange written and recorded spoken messages, media of different formats and 

sizes, ‘as well as create groups for up to 200,000 people or channels for 

broadcasting to unlimited audiences’ (Telegram FAQ, n.d). Moreover, it can be 

installed and operated on several mobiles, tablets, computers or laptops. 

There are some publications aimed at exploring the possibilities and 

perspectives of using Telegram Messenger in the teaching process. In 

particular, the research done by the Nigerian teachers (Yinka & Queendarline, 

2018) confirms the widespread use of Telegram by university students in the 

process of mastering academic subjects, and also the effectiveness of using this 

application in teaching. Based on the research, some recommendations were 

made on the wider use of Telegram in the educational process to improve the 

quality of university education. 

In their research Ibrahim et al. (2016, p. 8), Bodnenko et al. (2018, p. 22) 

prove that Telegram has considerable advantages for the enhancement of lear-

ning and teaching because information and downloaded files do not disappear 
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when you change a mobile device or desktop computer. Besides, there is a possi-

bility to download large files of different formats which makes it possible to orga-

nize students’ independent and group work at lessons as well as out of the class. 

Other researchers Iksan and Mohd Saufian (2017), not only investigated the 

use of Telegram in the learning process, but also collected data through surveys 

and discussions in this mobile application. In the course of their study, the classes 

were conducted not in the traditional form, but via the application using various 

forms and methods of work aimed at encouraging students to express their own 

opinions freely. The scientists concluded that in the process of mastering the 

subject using Telegram, students also gained new experience, showed more 

creativity, communicated more eagerly, felt more comfortable from a 

psychological point of view. The use of the application in educational activities 

received favourable feedback from students participating in the study. 

However, the use of Telegram Messenger for foreign language teaching 

in large mixed-ability classes at technical universities has not been researched 

by scientists, as this messenger has only recently become popular worldwide. It 

should also be noted that studies on its use as a teaching tool are more 

common in Asia and Africa, where Telegram is becoming quite popular 

(Akobirov & Vokhidova, 2018). 

Aim of the Study. The purpose of this study is to research the 

possibilities of using Telegram Messenger for teaching English in large mixed-

ability classes to full-time students of a technical university, with the aim of 

developing writing and speaking accuracy, vocabulary and grammar 

competence along with attention to details, activity, independence in the 

learning process, and also to justify the feasibility of using this application in 

the process of teaching university students. 

Research Methods. The study was conducted employing mixed research 

methods. The quantitative research methods such as polls, testing, ranking, 

scaling of results were applied to collect and process data of the polls and tests 

results, the students’ grades received for writing entrance and final tests. The 

qualitative research methods (the content analysis and its expert assessment) 

were chosen to interpret the obtained results. In particular, we had to prove 

that the use of Telegram Messenger could improve students’ performance in 

writing and speaking. 

The research was conducted among the first and second-year students 

aged 17-19 studying at the Chemical technology department of National Technical 

University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’. It was performed 

for seven months (from September 2019 to May 2020). Four groups of students 
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comprising 86 students participated in the experiment. Our research does not 

violate ethical norms, all the students participated voluntarily in the study. 

The study consisted of four stages. At the first stage the anonymous opinion 

poll with close-ended questions was conducted a) to find out the most popular 

mobile and desktop applications that are used by students for everyday 

communication and information exchange, b) whether students use mobile 

applications, and which ones, for educational purposes. The respondents chose 

the answer from the offered options. The following questions were asked: 

1. Which messengers and mobile applications do you usually use for 

everyday communication with your family and friends? 

a. Viber b. Facebook messenger c. WhatsApp d. Instagram e. Telegram f. 

Email 

2. Which messengers and mobile applications do you usually use to 

exchange information connected with the education process? 

a. Viber b. Facebook messenger c. WhatsApp d. Instagram e. Telegram f. 

Email 

At the second stage, there were created four study groups in Telegram, as 

the most popular messenger. They were given the short titles containing the 

name of the studied subject and the code of each class. After that, the entry tests 

were performed to assess and analyse students’ initial writing and speaking skills, 

as well as their general grammar and vocabulary knowledge. During the 

experiment, two university groups of students (control group A) used Telegram 

only for solving organizational issues and the other two university groups 

(experimental group B) used Telegram at their lessons as a means to exchange 

organisational information and also as an educational platform. 

At the third stage to confirm our hypothesis, there were conducted final 

tests to assess students’ skills and the comparative analysis of the results 

obtained at the beginning and the end of the term. And at the final stage, the 

opinion poll with close-ended questions was done to obtain information about 

the usefulness of Telegram Messenger in the English language study process. 

The questions were the following: 

1. The use of Telegram is really helpful for solving organisational issues 

connected with English lessons. 

a. Agree b. Don’t agree c. Partly agree  

2. The use of Telegram for the development of English language skills is  

a. Very helpful b. Helpful c. Slightly helpful d. Not helpful  

The analysis of data was organised into two stages. At the first stage, the 

first opinion poll and the entry test were performed and analysed. At the 
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second stage, the final test and the second opinion poll took place. The opinion 

polls were conducted with the help of Telegram Polls. The entry and final tests 

consisted of three parts: part one was aimed at checking grammar and 

vocabulary competence, part two at competence in writing and in part three 

monologue and dialogue speaking skills were checked. Part one of the entry 

and final tests was done using Google Forms Test service. All the answers were 

automatically processed, calculated, systematised, and graphically presented. 

The writing task (writing a composition) was also performed in Google Forms 

and each work was checked by two teachers independentlly. The answers of 

the students in the speaking part of the test were recorded and evaluated by 

two teachers. The results were analysed and compared by the investigators.  

Conducting the research we gave the students of group B tasks that had 

to be performed in the Telegram group chat and were aimed at the 

development of their language skills, writing and speaking perfection. For 

example, after reading a professionally-oriented text, the students continued 

its discussion in the Telegram group chat. They were asked to make up 

questions to the text or to formulate true and false statements in pairs or 

individually and write them in a chat. Then, after correcting all mistakes the 

students in small groups or pairs were asked to answer all the questions sent 

via Telegram to the chat of the group or decide if the statements sent by other 

students were true or false.  

During our research we widely used Telegram for watching videos and 

describing pictures and graphs as our classrooms do not have appropriate 

facilities for their demonstration. Therefore, students in group B did not use 

black-and-white paper copies of pictures and graphs but were able to analyse 

them in detail on their gadgets receiving them via Telegram. Due to the 

functions offered by Telegram their classwork and homework included videos 

with tasks to them.  

The chat in the study group in Telegram was also used to simulate real-

world correspondence on a scientific forum: students individually or in pairs wrote 

the topic of their research, and then answered 1-2 questions posed by other 

students following the rules of business etiquette, using indirect questions and 

phrases expressing their opinion. Here we were able to observe one more 

advantage: in real life students will not only write articles to scientific journals, 

reports or business letters but also perform business communication which is 

quite often conducted in a form of short messages exchange in different 

messengers or in a form of short formal and semi-formal emails written quickly on 

their phones. Thus, they had a possibility to practice these skills.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

175 

While working on the development of monologue speech, when students 

give their own presentations on a certain topic, especially in large groups, they 

often do not receive a thorough analysis of their speech. Some students have 

problems with the performance in front of a large audience or may not be critical 

about the quality of their performance. In these situations, we suggested they 

record their speech and upload it to the group chat as their homework. After that 

each student of the group had to watch a certain number of entries and write a 

short response to them or fill out a checklist to answer questions reflecting the 

quality of the presentation. The feedback was sent to the group chat as a 

document, message or photo of a text written by hand (as it was agreed). During 

the class, the teacher analysed typical mistakes made in speeches and written 

feedbacks paying special attention to positive examples and one or two students 

with the highest-rated reports presented their speeches to the class. 

Telegram was also used in group B to stimulate foreign language 

communication out of the class. The students were encouraged to 

communicate in their Telegram group in English discussing all issues connected 

with the process of studying the language. It is important to emphasize that 

students were able to send questions or messages to their teacher or other 

students at any convenient time. The main requirement was that the post had 

to be in English. The teacher also asked students to discuss a specific topic 

during a week in the group chat. The topic for discussion was an article, a 

report, or a message from a student; even the issues related to the 

organization of the study process at university were successfully discussed. The 

main principle in selecting a topic was its relevance and controversy.  

By the end of the term the students in group B more actively participated in 

texts or topics discussions, could formulate their own questions to check the topic 

or reading comprehension, and compose quizzes for grammar and vocabulary 

revision without much effort. Due to the additional speaking and writing activities 

which involved using Telegram they produced novel essays and speeches at the 

final tests, while the students from group A mainly reproduced the texts from the 

textbook. The students in group B became more critical to their own oral and 

written speech and as the result, its quality improved which was proved by the 

final test results. They became more accurate about grammar and spelling of their 

posts as they were seen and analysed by the whole group (even when the analysis 

and assessment were not the tasks). They became more attentive because their 

work could have been assessed and corrected at any time by other students or 

their English teacher. The system of assessment became more transparent and 

objective as the results of students’ individual and pair work were visible for 
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everyone in the English language group. Their responsibility, attention to details 

and independence also increased.  

Results. In Figure 1 you can see the screenshots of the first polling of 

students before the experiment. It showed that 100 % of students usually use 

Telegram Messenger for everyday communication with their family and friends 

and 92 % of students use it to exchange educational information. Other 

popular messengers and mobile applications are Viber and Instagram which are 

widely used by students along with common email services.  

Thus, Telegram Messenger, as the most popular application, was chosen 

for research as the platform for exchanging educational information and 

organising study activity in the chat groups created in this application. 
 

Which messengers and mobile 

applications do you usually use for 

everyday communication with your 

family and friends? 

 

 

Which messengers and mobile 

applications do you usually use to 

exchange information connected with 

the education process? 

 

 

Figure 1. The student responses to the survey questions 
 

During the experiment, two groups of students (control group A, 

42 students) used Telegram only to exchange information between the teacher 

and students (home tasks, pictures for description, recommended literature) 

and also used conventional books. Other two groups (experimental group B, 44 

students) apart from using conventional books were given tasks which required 
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the use of Telegram at the lessons as an educational platform, not only as a 

means to exchange organisational information. The comparison of the results 

of the entry tests performed at the beginning of the academic year and the 

final tests demonstrated that writing and speaking accuracy increased and the 

number of spelling and grammar mistakes in the students’ speech reduced by 9 

per cent in group B in comparison with the entry test, while in group A, the 

results improved by 2 per cent (Table 1).  

Table 1 

The results of the entry tests & the final tests in the control group and the 

experimental group 
Tests 10 points / 100% (Maximum number of points/percentage) 

Control Group A Experimental Group B 

Entry tests  6.7/67% 6.5/65 % 

Final tests 6.9/69% 7.6/76% 
 

According to the poll conducted at the end of the first term (Figure 2), 96 % 

of Group A and Group B students agreed and 4 % of students partly agreed that 

using Telegram in the study process helps them a lot in organisational issues 

connected with English lessons. The poll conducted among the students of group 

B, who performed exercises on-line at their English lessons, demonstrated that 

58 % of students agree that Telegram Messenger is very helpful in developing 

language skills, 34 % believe that it is helpful. Thus, 92 % of students positively 

assessed the use of Telegram Messenger at English lessons (Figure 2). 
 

The use of Telegram is really helpful 
for solving organizational issues connected 
with English lessons 

 

The use of Telegram for the 
development of English language skills is 

 

Figure 2. The students’ feedback on the benefits of using Telegram 
 

The results of the research confirmed our hypothesis that Telegram 

Messenger can be used not only for solving organizational issues but also for 

studying purposes to improve students’ writing and speaking accuracy (which 

was demonstrated by the final test results), and individualize the learning 

process in big mixed-ability classes, as using Telegram in classes which are not 

equipped with computers and projectors gives an English teacher a possibility 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

178 

to make lessons more interesting, applying varied types of tasks which can be 

conducted with the help of the messenger. 

The basic functions offered by Telegram that could be exploited by teachers 

at both English and non-English lessons, even with the limited use of IT in the 

classroom, include the creation of study groups not only to inform students on 

different educational and organizational matters but also for a teacher or an 

assigned student to leave homework there, take and upload photos of handouts 

and the material presented on the blackboard to the groups, and also to upload 

audio and video files used during classes, both for absent students and for those 

who need more time to understand and memorize the material. A number of 

various exercises, for using in Telegram, aimed at the formation of speaking and 

writing skills and achieving greater accuracy can be developed by educators and 

students themselves to diversify English lessons in big mixed-ability classes. 

Owing to Telegram Messenger it is possible to achieve greater 

individualization of learning, and be sure that all students have access to study 

materials. While using Telegram we sent study materials and the description of 

student homework directly in Telegram chat groups. We noticed that there was 

a decrease in the number of students who were not prepared for lessons. 

During our experiment the number of students in groups A and B who were not 

ready for their lessons decreased sharply from September to December 

resulting in 99 % readiness for classes (we mean that all study materials were 

obtained and all tasks were performed by students in time). An improvement in 

the quality of preparation was observed since both the tasks and the studying 

materials were on the same device, which is always with a student. Also, this 

application helps to organize more effectively the interaction between a 

teacher and a student, since the student can ask questions any time, and a 

teacher can answer them when they have a possibility. 

Using Telegram helps to shift the focus from the teacher to the student, 

the student becomes an active participant of the learning process. They can 

learn, teach others by sharing educational materials, giving useful links, and 

advising classmates. It is important to encourage students to share useful 

additional materials in the chat out of the class, to encourage other students to 

view them and express their opinion on their usefulness and relevance. 

In addition to the variety of class activities, the possibility of a more 

individualized approach to students and saving resources, the use of this 

application has another significant advantage – it allows a teacher to look at 

the students’ previous answers before planning the next class, identify 

common mistakes, organize work aimed at eliminating them. 
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Conclusions. The possibilities offered by Telegram Messenger are really 

wide: the use of this application has great potential in teaching foreign languages, 

as its most prominent feature is diversifying learning activities. It is a tool for 

boosting activity and independence of students. The results obtained during the 

experiment prove our hypotheses and allows us to state that the use of Telegram 

during English language lessons in large mixed-ability classes increases speaking 

and writing language accuracy of students, enhances their language acquisition. 

Also, it gives the possibility to involve all students into active work, individualizing 

the learning and reducing the number of organizational problems.  

Our research provides the platform for further studies into developing 

students’ language competences using different messengers and social 

networking sites in online and offline settings. 
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РЕЗЮМЕ 
Бойко Светлана, Волкова Елена. Внедрение мессенджера Telegram в прпцесс 

изучениѐ инпстраннпгп ѐзыка длѐ ппвышениѐ урпвнѐ грамптнпсти письменнпй и 
устнпй речи студентпв. 

В исследовании рассматриваятсѐ возможности использованиѐ 
кроссплатформенного мессенджера Telegram в процессе преподаваниѐ иностранных 
ѐзыков в больших разноуровневых группах технических университетов. Основное 
внимание уделѐетсѐ применения Telegram длѐ повышениѐ грамотности письменной 
и устной речи студентов, оптимизации процесса изучениѐ иностранного ѐзыка, 
индивидуализации обучениѐ и повышениѐ мотивации студентов. Результаты 
данной работы могут быть использованы длѐ дальнейших исследований 
относительно развитиѐ ѐзыковых навыков с использованием различных 
мессенджеров во времѐ онлайн и офлайн уроков. 
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Ключевые слова: мессенджер Telegram, обучение иностранным ѐзыкам, 
грамотность устной и письменной речи, технические университеты. 

АНОТАЦІЯ 
Бойко Світлана, Волкова Олена. Упрпвадженнѐ месенджера Telegram у прпцес 

вивченнѐ інпземнпї мпви длѐ підвищеннѐ рівнѐ грамптнпсті писемнпгп та уснпгп 
мпвленнѐ студентів. 

У дослідженні розглѐдаятьсѐ можливості використаннѐ 
кроссплатформенного месенджера Telegram у процесі викладаннѐ іноземних мов у 
великих різнорівневих групах технічних університетів. Основна увага приділѐютьсѐ 
застосування месенджера Telegram длѐ підвищеннѐ грамотності писемного та 
усного іншомовного мовленнѐ студентів, оптимізації процесу вивченнѐ іноземної 
мови, індивідуалізації навчаннѐ та підвищеннѐ мотивації студентів. Дослідженнѐ 
проводилосѐ в Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігорѐ Сікорського» з вереснѐ 2019 року по травень 2020 
року. Під час дослідженнѐ, у ѐкому брали участь студенти першого та другого курсів 
хіміко-технологічного факультету, у месенджері Telegram було створено чотири 
навчальні групи з англійської мови длѐ вирішеннѐ організаційних питань. Дві з них – 
експерементальні групи, що також виконували в месенджері спеціально розроблені 
вправи й завданнѐ з метоя підвищеннѐ грамотності свого писемного та усного 
мовленнѐ, розширеннѐ словникового запасу, закріпленнѐ граматичного матеріалу, 
удосконаленнѐ навичок усного й писемного спілкуваннѐ іноземноя мовоя. Порівнѐннѐ 
результатів вступного та підсумкового тестів продемонструвало, що 
грамотність письма та мовленнѐ зросла, а кількість орфографічних та 
граматичних помилок в усному та писемному мовленні студентів в 
експерементальних групах зменшиласѐ більшоя міроя в порівнѐнні з контрольними 
групами. Результати дослідженнѐ продемонстрували, що введеннѐ месенджера 
Telegram у навчальний процес активізую навчальну діѐльність студентів, розширяю 
спектр інструментів контроля й самоконтроля студентів, розвиваю 
самокритичність, об’юктивність та впевненість, суттюво знижуячи кількість 
орфографічних, граматичних і словникових помилок. Це дослідженнѐ привело до 
висновку, що застосуваннѐ месенджеру Telegram, ѐк одного з додаткових 
інструментів длѐ вивченнѐ іноземної мови в університетах, допомагаю не тільки 
полегшити управліннѐ великими різнорівневими групами студентів технічних 
університетів, але й підвищити рівень засвоюннѐ іноземної мови, сприѐю розвиткові 
навичок письма та мовленнѐ. Результати даної роботи можуть бути використані 
длѐ подальших досліджень щодо формуваннѐ мовленнювих навичок та вмінь із 
використаннѐм різних месенджерів під час онлайн та офлайн уроків. 

Ключові слова: месенджер Telegram, навчаннѐ іноземним мовам, грамотність 
писемної та усної мови, технічні університети. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНОЇ 

ПАРАДИГМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У статті висвітлено проблеми, основні кроки реалізації 
студентоцентрованого навчаннѐ в закладах освіти фармацевтичного профіля. 
Здійснено теоретичний аналіз науково-методичної літератури з поставленої 
проблеми. Визначено принципи реалізації та впровадженнѐ інноваційних змін в 
організації студентоцентрованого навчаннѐ, необхідності активної участі самого 
студента в організації та формуванні змісту навчаннѐ. Окреслено проблеми зміни 
ролі викладача у процесі студентоцентрованого навчаннѐ та рекомендації з їх 
вирішеннѐ, закцентовано увагу на труднощах і суперечностѐх реалізації 
студентоцентрованого навчаннѐ. 

Ключові слова: студентоцентроване навчаннѐ, сучасна парадигма освіти, 
освітній процес, зміст навчаннѐ, взаюмодіѐ викладача і студента. 

 

Постановка проблеми. Прптѐгпм пстанніх рпків стрімкп здійсняютьсѐ 

рефпрмуваннѐ системи пхпрпни здпрпв’ѐ, а саме в частині наданнѐ медичнпї 

та фармацевтичнпї дпппмпги населення. Зазначені зміни вимагаять 

упрпвадженнѐ нпвих підхпдів і в підгптпвці відппвідних кадрів, фпрмуванні 

псвітньпї парадигми майбутніх фахівців – медиків та фармацевтів. Стрімкий 

рпзвитпк українськпгп фармацевтичнпгп сектпру, у свпя чергу, вимагаю 

ппстійнпгп підвищеннѐ ѐкпсті підгптпвки працівників у цій сфері. Рпбптпдавці 

ппчали звертати увагу не лише на прпфесійне вміннѐ фахівців, але й на їх 

пспбливі характеристики: спціальнп-кпмунікативні та загальнпкультурні 

кпмпетентнпсті, креативність, мисленнѐ, уміннѐ швидкп реагувати на зміни 

ситуацій та приймати нестандартні, твпрчі рішеннѐ.  

Вирішеннѐ пкреслених завдань пптребую запрпвадженнѐ нпвпї 

парадигми навчаннѐ – студентпцентрпванпгп навчаннѐ, в пснпву ѐкпгп 

ппкладенп кпмпетентнісний підхід дп ппбудпви псвітніх прпграм, інтеграції 

Націпнальних рампк кваліфікацій, нпвпї структури вищпї псвіти, зпкрема й 

фармацевтичнпї, стандартів та навчальних прпграм нпвпгп ппкпліннѐ.  

Кпнцептуальнп студентпцентрпване навчаннѐ ппкладенп в пснпву 

Закпнів України «Прп псвіту», «Прп вищу псвіту», «Прп фахпву передвищу 

псвіту», зпкрема щпдп питань прпзпрпсті псвітніх прпграм, академічнпї 
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мпбільнпсті студентів, перспективних напрѐмів активізації співпраці всіх 

стейкхплдерів (студентів, псвітѐн, рпбптпдавців, грпмадських прганізацій 

тпщп) у забезпеченні ѐкіснпї підгптпвки фахівців фармацевтичнпгп сектпру 

галузі пхпрпни здпрпв’ѐ, адже виспкий рівень їх псвіти забезпечую успішний 

рпзвитпк фармацевтичнпгп ринку та ѐкість наданнѐ фармацевтичнпї 

дпппмпги населення України. 

Завданнѐ сучаснпї псвіти пплѐгаю в тпму, щпб підгптувати псвічену ля-

дину, ѐка відппвідаю такій мпделі: пп-перше, це не стільки лядина «знаяча», 

навіть зі сфпрмпваним світпглѐдпм, ѐка підгптпвлена дп життѐ, ѐка пріюн-

туютьсѐ в складних прпблемах науки і культури; пп-друге, це цілісна лядина, 

ѐка знаю, переживаю, ю духпвнпя, спціальнпя; пп-третю, це лядина, ѐка ю 

відкритпя дп іншпї культурнпї ппзиції та ціннпстей. На жаль, сучасні псвітні 

стратегії в умпвах сьпгпднішньпгп часу ще не відппвідаять непбхідним умп-

вам, пдніюя з ѐких ю студентпцентрпване навчаннѐ (Алексеюнкп, 2020, с. 24) 

Питаннѐ псвітніх іннпвацій у вищій шкплі ѐк із загальнптепретичних та 

наукпвп-практичних аспектів рпзглѐдали ѐк зарубіжні, так і українські вчені, 

зпкрема А. Алексяк, І. Дичківська, В. Кпцур, П. Саух, С. Сиспюва та ін. 

Іннпваційні перетвпреннѐ в кпнтексті кпмпетентніснпгп підхпду рпзглѐдали 

Б. Блум, І. Зѐзян, О. Ппппва, О. Савченкп, В. Сластьпнін, А. Хутпрський та ін. 

акісній підгптпвці фахівців фармацевтичнпгп прпфіля приділѐлась увага в 

дпслідженнѐх І. Губськпгп, Л. Кайдалпвпї, А. Немченкп, М. Ппнпмаренкп, 

В. Черних та багатьпх інших учених. Прпблемі студентпцентрпванпгп 

навчаннѐ приділенп увагу вітчизнѐних наукпвців А. Мельниченка, 

Я. Рашкевича, О. Шарпва, А. Шудлпта ін. Організації студентпцентрпванпгп 

навчаннѐ, йпгп нпрмативній, псвітній і суспільній інтенцій присвѐченп наукпві 

праці А. Гриненкп, Т. Купрій, У. Щукінпї та інших. 

Метою статті ю аналіз та пбґрунтуваннѐ пснпвних завдань і шлѐхів 

реалізації студентпцентрпванпгп навчаннѐ в закладах вищпї, фахпвпї 

передвищпї псвіти майбутніх фахівців фармацевтичнпгп прпфіля. 

Під час рпзрпбки теми викпристані загальнпнаукпві методи 

дослідження: емпіричні (сппстереженнѐ, ппис) та тепретичні 

(узагальненнѐ, класифікаціѐ). 

Виклад основного матеріалу. Сучасна парадигма псвіти передбачаю 

перехід дп студентпцентрпванпгп навчаннѐ, ѐке ю пснпвппплпжним 

принциппм бплпнських рефпрм у вищій псвіті та зміщую акценти в сампму 

псвітньпму прпцесі з викладаннѐ (передачі знань) на навчаннѐ (активну 

псвітня діѐльність студента) (Рашкевич, 2014). Терміни 

«студентпцентрпвана псвіта» і «студентпцентрпване навчаннѐ» з’ѐвилисѐ в 
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наукпвпму прпстпрі з упрпвадженнѐм нпвпї метпдплпгії ппбудпви псвітніх 

прпграм, зпріюнтпваних на студента і була пдним із важливих результатів 

прпюкту Тянінг (Tuning educational structures in Europe, TUNING).  

Відппвіднп дп метпдплпгії Тянінга, гплпвнпя принциппвпя 

відмінністя був визначений не традиційний «знаннювий», а кпмпетентнісний 

підхід дп рпзрпбки псвітніх прпграм. Це пзначаю трансфпрмація системи 

псвіти в напрѐмі фпрмуваннѐ в майбутньпгп випускника загальних 

кпмпетентнпстей з метпя максимальнпгп забезпеченнѐ перспектив 

успішнпгп працевлаштуваннѐ та зацікавленістя рпбптпдавців у таких 

випускниках. Студентпцентрпване навчаннѐ – це фпрмуваннѐ прпграм і 

технплпгій навчаннѐ не так, ѐк мпже і хпче викладач, а так, ѐк цьпгп вимагаю 

майбутнѐ прпфесіѐ і мпжливпсті студента. 

Реалізаціѐ метпдплпгії вимагаю здійсненнѐ таких крпків:  

1. Перевірка відппвіднпсті запрпппнпванпї прпграми пснпвним умпвам 

(суспільна пптреба, кпнсультації зі стейкхплдерами, відппвідність внутрішніх 

та зпвнішніх ресурсів закладу псвіти). На цьпму етапі слід вивчити ринпк праці 

на затребуваність у фахівцѐх певнпї спеціальнпсті, кваліфікації, адже 

суспільні, технічні, технплпгічні зміни сьпгпденнѐ вимагаять ппѐви нпвих 

спеціальнпстей (прпфесій) та зміни, ппюднаннѐ абп ліквідації інших. Стпспвнп 

підгптпвки фахівців фармацевтичнпгп прпфіля, урахпвуячи, щп 

фармацевтичні працівники викпнуять спціальнп відппвідальну функція, 

вимпги дп їх підгптпвки ппстійнп підвищуятьсѐ, пдніюя з умпв їх 

кпнкурентпспрпмпжнпсті ю здатність навчатисѐ прптѐгпм життѐ, 

упрпваджуятьсѐ закпнпдавчі акти щпдп кваліфікаційних вимпг дп зазначених 

працівників (длѐ рпбпти з відвідувачами аптеки непбхідним стаю здпбуттѐ 

фармацевтпм вищпї псвіти не нижче ппчаткпвпгп циклу вищпї псвіти 

(мплпдшпгп бакалавра). Крім тпгп, рпзрпбники псвітньпї прпграми ппвинні 

дати відппвіді на питаннѐ: чи ю в суспільстві пптреба в нпвій прпграмі на 

міжнарпднпму, націпнальнпму, регіпнальнпму рівнѐх, длѐ чпгп ппвинні бути 

прпведені кпнсультації з усіма зацікавленими стпрпнами; чи наѐвні ресурси 

длѐ ствпреннѐ та реалізації визначенпї псвітньпї прпграми закладпм псвіти; 

чи існую партнерське ппгпдженнѐ з іншими закладами псвіти в питаннѐх 

тривалпсті та кредитнпгп виміру прпграми. Отже, аналіз указаних питань 

буде пбґрунтуваннѐм щпдп непбхіднпсті рпзрпбки певнпї псвітньпї прпграми.  

2. Визначеннѐ прпфіля псвітньпї прпграми; ппис мети прпграми та 

кінцевих результатів навчаннѐ; рпзрпбленнѐ навчальнпгп плану. На цьпму 

етапі пдніюя з найважливіших умпв ю залученнѐ дп рпзрпбки псвітньпї 

прпграми рпбптпдавців. Дуже частп в Україні така співпрацѐ з 
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рпбптпдавцѐми ю чистп фпрмальнпя. Тут вартп прпаналізувати дпсвід такпї 

співпраці в закпрдпнних закладах псвіти. В університетах Великпї Британії: 

Kingston University I Birmingham City University – рпбптпдавці викпнуять 

рпль зпвнішньпгп аудитпра псвітніх та навчальних прпграм з метпя 

підтвердженнѐ їх релевантнпсті, The University of West London – залучаю 

спеціалістів-практиків дп рпзрпбки технічнпї частини псвітньпї прпграми. У 

Kingston University функціпную Кпмітет з рпзрпбки навчальнпгп плану 

(Curricular Committee), дп складу ѐкпгп вхпдѐть семерп псіб, з ѐких двпю 

студенти, пдин прпфеспр ззпвні, пдин представник індустрії чи бізнесу, 

декан та інші викладачі прпфільних кафедр. Університет Шеффілду 

(Великпбртаніѐ) – Прпмислпва кпнсультативна рада (Industrial Advisory 

Board): семерп псіб – представники прпмислпвпсті, трпю – викладачі, 

зустрічі прпвпдѐтьсѐ двічі на рік. Каунаський технплпгічний університет 

(Литва) – Кпмітет з рпзрпбки навчальнпгп плану вклячаю п’ѐтерп псіб, з них 

трпю викладачів, пдин рпбптпдавець, пдин студент. Віденський 

технплпгічний університет (Австріѐ): 30 % викладачів, 30 % студентів, 40 % 

рпбптпдавців. 

Таким чинпм, пдніюя з найважливіших умпв ю залученнѐ дп 

фпрмуваннѐ псвітніх прпграм і навчальних планів студентів, адже саме впни у 

співпраці з майбутніми рпбптпдавцѐми мпжуть визначати вектпр майбутньпї 

спеціалізації псвітніх прпграм, впни ж у майбутньпму найшвидше реагуять на 

зміни у затребуванпсті прпфесій та ствпренні нпвих. Метпдплпгіюя рпзрпбки 

псвітніх прпграм і навчальних планів визначенп пбсѐг вибіркпвих дисциплін 

не менше 25 %, ѐкі визначаю студент, але й заклад псвіти ппвинен 

прпппнувати длѐ вибпру актуальні за перелікпм, змістпм і пптребпя 

вибіркпві дисципліни, ѐкі і мпжуть певнпя мірпя визначати пптреби студента 

в знаннѐх, непбхідних длѐ птриманнѐ прпфесії, спеціалізації. Індивідуальна 

псвітнѐ діѐльність перетвпряю студента з пасивнпгп «приймача» псвітніх 

ппслуг на суб’юкта їх визначеннѐ та зампвленнѐ. 

3. Визначеннѐ підхпдів, вибір метпдів викладаннѐ та пціняваннѐ. 

Студентпцентрпване навчаннѐ зміщую акценти в псвітньпму прпцесі. На 

зміну прпцесу пасивнпгп сприйнѐттѐ та запам’ѐтпвуваннѐ навчальнпї 

інфпрмації прихпдить прпцес активнпї участі в навчальнпму прпцесі сампгп 

студента, здатним найкращим сппспбпм викпнувати ппставлені задачі. 

Студент бере на себе дпля відппвідальнпсті за прпцес та результат 

навчаннѐ, стаю ппвнпправним суб’юктпм віднпсин. Мпдернізаціѐ 

навчальнпгп прпцесу в нпвій мпделі навчаннѐ передбачаю належне 

наукпвп-метпдичне забезпеченнѐ навчальнпгп прпцесу, відппвідне 
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матеріальній базі, ппліпшеннѐ фінанспвп-ппбутпвпгп станпвища студента. 

І, найгплпвніше, цѐ система гарантую виспку ѐкість підгптпвки майбутньпгп 

фахівцѐ, птже, захищаю студента від прпфесійнпї непридатнпсті. 

З урахуваннѐм результатів співпраці з медичним факультетпм 

університету Лідсу (Велика Британіѐ) Л. Остапяк та співавтпри прпппнуять 

надати студентам певні ппвнпваженнѐ в керівництві псвітнім прпцеспм, а 

саме: дпзвплити їм пцінявати ѐкість навчаннѐ та вислпвлявати прпппзиції 

щпдп прганізації псвітньпгп прпцесу через кпментарі на сайтах, блпгах 

університету, на засіданнѐх Учених рад, під час анкетувань; запхпчувати 

викпристаннѐ студентами інфпрмаційних технплпгій в аудитпріѐх під час 

занѐть; метпдичнп налаштпвувати їх на сампстійну рпбпту, пб’юктивнп 

пцінявати її на занѐттѐх; залучати студентів дп вивченнѐ «реальних 

питань»: мптивувати, демпнструвати вагпмість вивченнѐ теми занѐттѐ при 

застпсуванні на практиці (Остапяк та ін., 2016, с. 18). 

Окрім тпгп, прганізаціѐ студентпцентрпванпгп навчаннѐ вимагаю 

реалізації наступних прганізаційнп-метпдплпгічних захпдів: 

- упрпвадженнѐ активнпгп навчаннѐ через застпсуваннѐ нпвих фпрм 

ппдачі матеріалу, гнучке застпсуваннѐ педагпгічних метпдів і 

кпмпетентнісний підхід. Активна псвітнѐ діѐльність студента – це, перш за все, 

нпві фпрми, метпди й заспби навчаннѐ, щп сппнукаять студентів дп активнпї 

рпзумпвпї та практичнпї діѐльнпсті в прпцесі пвплпдіннѐ навчальним 

матеріалпм. Передбачаютьсѐ, щп викпристаннѐ такпї системи метпдів 

спрѐмпване, гплпвним чинпм. не на ппданнѐ викладачем гптпвих знань, їх 

запам’ѐтпвуваннѐ та відтвпреннѐ, а на сампстійне пвплпдіннѐ студентами 

знаннѐми та вміннѐми у прпцесі активнпї рпзумпвпї та практичнпї діѐльнпсті. 

Длѐ підвищеннѐ ефективнпсті навчаннѐ дпцільним ю застпсуваннѐ 

гармпнійнпгп ппюднаннѐ класичних традиційних метпдик та прпгресивних 

нпвітніх технплпгій із пригінальними дидактичними фпрмами забезпеченнѐ 

навчальнпгп прпцесу; 

- регулѐрне пціняваннѐ й кпригуваннѐ сппспбів ппдачі матеріалу та 

педагпгічних метпдів. Система студентпцентрпванпгп навчаннѐ даю змпгу 

перейти від пцінки ѐкпсті, заснпванпї на дптриманні нпрмативів, дп 

системи пцінки за результатами; рпзрпбити механізм звпрптнпгп зв’ѐзку зі 

студентами (Хпмин, 2018, с. 25); 

- акцент на аналітичне та критичне навчаннѐ і рпзуміннѐ, а не 

прпстп на засвпюннѐ знань, тренуваннѐ стійкпї прпфесійнпї пам’ѐті. Длѐ 

здпбувачів-фармацевтів такий принцип ю надзвичайнп важливим, пскільки 

дуже швидкий і динамічний рпзвитпк фармацевтичнпгп ринку, ппстійне 
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пнпвленнѐ переліку лікарських заспбів вимагаять саме аналітичнпгп 

мисленнѐ та стійкпї прпфесійнпї пам’ѐті; 

- наставництвп і підтримка з бпку викладача, рпзвитпк взаюмпппваги у 

взаюминах студента і викладача, фпрмуваннѐ партнерських віднпсин; 

- забезпеченнѐ дпстатньпгп рівнѐ сампстійнпсті студента, щп 

реалізуютьсѐ через ефективну прганізація сампстійнпї рпбпти, збільшеннѐ 

її питпмпї ваги в загальнпму пбсѐзі навчаннѐ та зрпстаннѐ її важливпсті в 

ппдальшпму фпрмуванні певних кпмпетентнпстей. Сампстійна пізнавальна 

діѐльність студента рпзглѐдаютьсѐ ѐк система сампстійних пізнавальних 

дій, ѐка реалізуютьсѐ через напрацяваннѐ та ппстійне застпспвуваннѐ 

студентпм певних метпдів сампуправліннѐ, спрѐмпваних на дпсѐгненнѐ 

певнпї мети й ппкращую результати навчаннѐ; 

- упрпвадженнѐ різних фпрм кпнтрпля на різних рівнѐх усіма 

зацікавленими стпрпнами за чіткп визначеними критеріѐми: студентпм – 

сампкпнтрпль (викпристаннѐ тестпвих баз із дисциплін, дпбрпвільне 

прпхпдженнѐ прпфесійних тренінгів із наступним тестуваннѐм та птриманнѐм 

сертифікатів та ін.); викладачем – види кпнтрпля, визначені навчальними 

планами, прпграмами дисциплін, адміністраціюя – кпнтрпльні захпди на рівні 

ректпрату (адміністрації), реакціѐ на скарги; рпбптпдавцем – державна 

атестаціѐ і працевлаштуваннѐ. Важливим під час реалізації кпнтрпльних 

захпдів ю забезпеченнѐ прпзпрпсті та звпрптнпгп зв’ѐзку зі студентами, ѐкий, 

за пптреби, супрпвпджуютьсѐ рекпмендаціѐми та ппрадами щпдп прганізації 

навчаннѐ, прпппзиціѐми щпдп прганізації прпцедур пціняваннѐ й 

забезпеченнѐ їх пб’юктивнпсті та прпзпрпсті. 

Щп стпсуютьсѐ тренувальних і кпнтрплявальних заспбів навчаннѐ, тп тут 

дпречнп згадати прп ппѐву різних інструментальних прпграм-пбплпнпк, за 

дпппмпгпя ѐких викладачі мпжуть сампстійнп гптувати інтерактивні завданнѐ 

та тести, ѐкі ппвинен абп мпже викпнувати студент. Ппрѐд із електрпннпя 

псвітпя в пстанні рпки з’ѐвилпсѐ ппнѐттѐ m-Learning. Під M-Learning (mobile 

Learning – мпбільне навчаннѐ) маютьсѐ на увазі викпристаннѐ мпбільних і 

ппртативних ІТ-пристрпїв (кишенькпвих і планшетних ПК, мпбільних 

телефпнів) у прпцесах викладаннѐ і навчаннѐ. Визнаюмп суперечністя 

сучаснпї псвіти певний рпзрив між ширпким пбсѐгпм існуячпї інфпрмації і 

здатністя студента її засвпїти й критичнп перепсмислити. Студент далекп не 

завжди підгптпвлений дп такпгп виду праці. Сучасні технплпгії в псвіті ширпкп 

демпнструять себе запрпвадженнѐм і викпристаннѐм таких заспбів, ѐк 

пнлайн-сервіси, цифрпві заспби, медіанавчаннѐ, телепсвіта, інтернет-ресурси 

тпщп. Але на прптивагу іннпваційнпму характеру виникаю пдин із загрпзливих 
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ризиків їх застпсуваннѐ: птриманнѐ знань без дпкладаннѐ зусиль і, перш за 

все, – інтелектуальних. 

Переміщеннѐ пспбистпсті студента в центр прпцесу вимагаю змін 

багатьпх фактпрів, у тпму числі й типу взаюмин «викладач-студент» (Кіпень, 

2002, с. 18). Студентпцентрпване навчаннѐ не зменшую, а зміняю рпль 

викладача. Педагпг мусить стати длѐ студента не рпльпвпя функціюя, а 

референтнпя пспбистістя. Практична зміна метпдів і технплпгій навчаннѐ 

вимагаю мпнітпрингу актуальнпгп стану різних аспектів навчальнпгп прпцесу, 

зпкрема дпстатньпї педагпгічнпї підгптпвленпсті викладачів. Прп це свідчать 

дпслідженнѐ, прпведені в Харківськпму націпнальнпму медичнпму 

університеті В. Ліспвим, В. Капустник та ін. (Ліспвий та ін., 2016, с. 34). У 

дпслідженні зазначаютьсѐ, щп в навчальних ситуаціѐх викладачам 

притаманний «автпритарнп-демпкратичний» стиль спілкуваннѐ зі 

студентами: з пднпгп бпку, викладачі кпнцентруятьсѐ на інфпрмації та 

кпнтрплі знань, а, з іншпгп, – намагаятьсѐ уважнп ставитисѐ дп студентів. У 

кпмунікації ппюднуютьсѐ виспкий рівень вимпг і ппваги дп студентів. 

Викладачі прихильні дп студентів, але інпді прпстежуютьсѐ тенденціѐ дп 

упередженнѐ й кпнфліктнпсті. У вихпвних ситуаціѐх викладачам властивий 

«демпкратичнп-ліберальний» стиль спілкуваннѐ. Впни припускаять, щп 

працяять з уже дпсить дпрпслпя аудитпріюя і не завжди усвідпмляять, щп 

відппвідальні за вихпваннѐ й пспбистісне дпрпслішаннѐ майбутніх медиків. 

Мпжливп, це ппв’ѐзанп з недпстатньпя прпфесійнпя педагпгічнпя 

підгптпвкпя більшпсті викладачів, пснпвна псвіта ѐких медична. 

З метпя вдпскпналеннѐ умпв забезпеченнѐ дптриманнѐ 

студентпцентрпванпгп навчаннѐ мпжна запрпппнувати такі рекпмендації:  

1) застпспвувати підбір і ствпреннѐ під час навчальнпгп прпцесу 

ситуацій, у ѐких вирішуятьсѐ завданнѐ різнпгп характеру й рівнѐ складнпсті. 

Такі завданнѐ мпжуть передбачати залученнѐ партнерами і студентів, і 

викладачів (пбраннѐ фпрм та змісту мпдульнпгп кпнтрпля); суб’юктне 

залученнѐ студентів у варіативний за змістпм, інструментальними характе-

ристиками й підсумкпвими прпцедурами навчальний прпцес (пбраннѐ 

дисциплін за вибпрпм та прпппзиції щпдп змін у прпграмі вибіркпвих 

дисциплін); рефлексивна взаюмпдіѐ викладача та студента; упрпвадженнѐ 

іннпваційних фпрм навчаннѐ, сампстійних і твпрчих видів рпбіт (ствпреннѐ 

прпюктів, аналіз ситуацій, участь у кпнференціѐх, диспутах тпщп); 

2) з метпя аналізу індивідуальнп-психплпгічних пспбливпстей 

викладачів та їх ппдальшпгп набуттѐ педагпгічнпї кпмпетентнпсті 

прганізпвувати регулѐрну діагнпстику стиля педагпгічнпгп спілкуваннѐ, 
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внести дп тематичних планів перепідгптпвки й підвищеннѐ кваліфікації 

викладачів вивченнѐ питань змісту та структури стиля педагпгічнпгп 

спілкуваннѐ. Рекпмендувати викладачам прпфесійних дисциплін птримувати 

педагпгічну псвіту. Так, зпкрема, у Житпмирськпму базпвпму фармацев-

тичнпму фахпвпму кпледжі викладачі кафедри фармацевтичних дисциплін 

птримали другу вищу – педагпгічну псвіту за рівнем магістра. Під час прий-

нѐттѐ викладачів дп закладу псвіти прганізпвувати їх зустрічі з керівництвпм і 

метпдистами, призначати педагпгам куратпрів із числа дпсвідчених 

викладачів з метпя пзнайпмленнѐ з пспбливпстѐми педагпгічнпї взаюмпдії; 

3) прпвпдити психплпгічну рпбпту, заснпвану на принципах 

кліюнтпцентрпванпгп підхпду длѐ фпрмуваннѐ у викладачів таких 

психплпгічних ѐкпстей, ѐк: здатність дп емпатії і рпзуміннѐ лядей; гнучкість, 

пперативнп-твпрче мисленнѐ; уміннѐ викпристпвувати звпрптний зв’ѐзпк у 

спілкуванні; здатність управлѐти спбпя; уміннѐ прпгнпзувати мпжливі 

педагпгічні ситуації; здатність дп педагпгічнпї імпрпвізації; 

4) прпведеннѐ психплпгічнпї рпбпти з групами студентів, длѐ рпзкриттѐ 

їх твпрчпгп пптенціалу та нпрмалізації психплпгічнпгп стану. Регулѐрнп 

прпвпдити анкетуваннѐ прп пцінку ѐкпсті викладаннѐ, прганізації та 

здійсненнѐ псвітньпгп прпцесу і йпгп мпжливих змін дпппмпжуть виѐвити 

мпменти, ѐкі пптребуять ппдальшпгп вдпскпналеннѐ. 

У результаті запрпппнпваних рекпмендацій сучасний викладач, 

урахпвуячи принципи студентпцентрпванпгп навчаннѐ, ппвинен 

демпнструвати: навички пбізнанпсті та викпристпвуваннѐ різних фпрм 

навчаннѐ (ѐкість навчаннѐ); ппбудпву структури занѐттѐ, не прпѐвлѐячи 

при цьпму надмірнпї директивнпсті (партнерствп); уміннѐ вислухпвувати й 

ппважати тпчку зпру кпжнпгп студента (тплерантність); здатність 

запхпчуваннѐ та дпппмпги студентам приймати рішеннѐ (мптиваціѐ); 

сприѐннѐ в активнпму ппшуку студентпм сенсу навчаннѐ, визначеннѐ 

мптиваційних підстав длѐ птриманнѐ знань на умпвах саме прпцесу їх 

ствпреннѐ, а не пасивнпгп птриманнѐ (активізаціѐ).  

Студентпцентрпване навчаннѐ суттювп зміняю пріпритети, ѐкі ппвинні 

стати гплпвними в підгптпвці фахівців будь-ѐкпгп напрѐму діѐльнпсті. 

Разпм із тим, впнп ппрпджую цілу низку труднпщів і суперечнпстей, 

ппдпланнѐ ѐких ппвиннп значнп підвищити ѐкість псвітніх ппслуг. 

На жаль, існую певний рпзрив між декларуваннѐм пснпвних 

пплпжень студентпцентрпванпгп навчаннѐ і їх практичнпя реалізаціюя. Не 

зважаячи на різнпманітність іннпваційних технплпгій, твпрчих прпппзицій, 

псвіта ппнад усе прпдпвжую функціпнувати пп-старпму, не терпить 
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принциппвих змін. Ппдпланнѐ певних суперечнпстей псвітѐнськпгп 

прпцесу буде сприѐти ствпрення ефективнпї системи навчаннѐ, здатнпї 

забезпечити фпрмуваннѐ кпмпетентних, твпрчих, ініціативних 

пспбистпстей, щп відппвідаю запитам і вимпгам сучаснпгп суспільства. 

Висновки. Студентпцентрпване навчаннѐ базуютьсѐ на засадах 

пспбистіснп зпріюнтпванпї псвітплпгії, щп ю непбхіднпя умпвпя длѐ 

псмисленпгп сприйнѐттѐ й засвпюннѐ студентами-майбутніми 

фармацевтами навчальнпї інфпрмації, фпрмуваннѐ в них здатнпсті 

сампстійнп і твпрчп її застпспвувати під час вирішенні практичних завдань 

та приймати виважені рішеннѐ. У такпму псвітньпму прпцесі акценти 

зміщуятьсѐ з викладаннѐ навчальнпгп предмета на активну псвітня 

діѐльність студента, щп передбачаю викпристаннѐ суб’юктнп-діѐльнісних 

псвітніх технплпгій, йпгп вміннѐ сампстійнп пцінити успіх абп неуспіх 

прпцесу свпюї псвіти і вчаснп прпвести кпрекція. Таким чинпм, ппчаткпва 

пріюнтаціѐ на результат і активна ппзиціѐ стпспвнп свпгп навчаннѐ ю 

індикатпрами ппѐви в майбутніх випускників пспбистпї відппвідальнпсті за 

ѐкість свпюї прпфесійнпї підгптпвки. 

Залученнѐ дп фпрмуваннѐ псвітніх прпграм і навчальних планів 

студентів, стейкхплдерів мпжуть визначати вектпр майбутньпї спеціалізації 

псвітніх прпграм, впни ж у майбутньпму найшвидше реагуять на зміни в 

затребуванпсті прпфесій та ствпренні нпвих. Вибіркпві дисципліни ю 

«індикатпрпм» запрпвадженнѐ індивідуальнпї псвітньпї траюктпрії здпбувача 

псвіти, пдним із механізмів підвищеннѐ ѐкпсті прпфесійнпї підгптпвки. 

Результати навчаннѐ відіграять пснпвну рпль і стаять гплпвним 

підсумкпм псвітньпгп прпцесу длѐ студента з тпчки зпру знаннѐ, рпзуміннѐ 

і здібнпстей, а не на заспби та метпди навчаннѐ, ѐкі викпристпвуять 

викладачі длѐ дпсѐгненнѐ цих результатів. 

Ствпреннѐ умпв длѐ сампстійнпї рпбпти студента, зацікавленість 

спеціальністя активізуять пізнавальну діѐльність, сприѐять ппдальшпму 

фпрмування прпфесійнпї спрѐмпванпсті. Ппюднаннѐ традиційних метпдів 

викладаннѐ з іннпваційними метпдиками дпзвплѐю піднѐти рівень 

викладаннѐ предмету, істптнп підвищую інтерес дп ньпгп і значнп ппліпшую 

прпфесійну підгптпвку студента дп майбутньпї прпфесійнпї діѐльнпсті в 

умпвах рефпрмуваннѐ системи пхпрпни здпрпв’ѐ. 

Студентпцентрпване навчаннѐ стимуляю рпзвитпк метпдичнпгп, 

прганізаційнпгп та технплпгічнпгп забезпеченнѐ, а такпж передбачаю зміну 

рплі викладача. У цьпму випадку викладач перетвпряютьсѐ на 

систематизатпра й кпректпра знань, керівника та куратпра студентів у 
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прпцесі засвпюннѐ нпвпї інфпрмації. Ппрѐд зі збереженнѐм свпгп старпгп 

рпльпвпгп статусу, викладач ппкликаний забезпечити значнп більш виспкі 

рівні набуттѐ тих чи інших кпмпетентнпстей, більш виспкий рівень 

кпнсультуваннѐ та мптивації студентів у тпму, щп стпсуютьсѐ критичнпгп 

відбпру інфпрмації, їх джерел, прганізації адекватних навчальних ситуацій, 

ліквідації певних прпгалин в знаннѐх. 

Упрпвадженнѐ та правильна прганізаціѐ студентпцентрпванпгп 

навчаннѐ мпже виступати ѐк гарантуваннѐ задпвпленнѐ вимпг зампвника 

псвітніх ппслуг, ѐкпсті підгптпвки кпнкурентпспрпмпжнпгп фахівцѐ. Тпму під 

студентпцентризмпм у фармацевтичнпму закладі псвіти слід рпзуміти 

підгптпвку виспкпкваліфікпваних, адаптпваних дп динамічних змін у 

глпбальнпму прпстпрі наданнѐ фармацевтичних ппслуг фахівців, 

затребуваних і належнп пплачуваних з пглѐду на непбхідність забезпеченнѐ 

ринку праці у фармацевтичнпму сектпрі фахівцѐми міжнарпднпгп рівнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Бойчук Ирина, Козаченко Галина. Реализациѐ студентпцентрирпваннпгп 

пбучениѐ как спвременнпй парадигмы пбразпвательнпгп прпцесса учреждений 
высшегп и прпфессипнальнпгп предвысшегп пбразпваниѐ. 

В статье освещены проблемы, основные шаги реализации 
студентоцентрированного обучениѐ в учреждениѐх образованиѐ 
фармацевтического профилѐ. Осуществлен теоретический анализ научно-
методической литературы по поставленной проблеме. Определены принципы 
реализации и внедрениѐ инновационных изменений в организации 
студентоцентрированного обучениѐ, необходимости активного участиѐ самого 
студента в организации и формировании содержаниѐ обучениѐ. Обозначены 
проблемы изменениѐ роли преподавателѐ в процессе студентоцентрированного 
обучениѐ и рекомендации по их решения, акцентировано внимание на трудностѐх и 
противоречиѐх реализации студентоцентрованого образованиѐ. 

Ключевые слова: студентоцентрированное обучение, современнаѐ парадигма 
образованиѐ, образовательный процесс, содержание обучениѐ, взаимодействие 
преподавателѐ и студента. 

SUMMARY 
Boychuk Iryna, Kozachenko Halyna. Implementation of Student-centred Education 

as a Modern Paradigm of the Educational Process of Higher and Professional Higher 
Education Institutions. 

The article highlights the problems, the main steps in the implementation of the student-
centred education among the education institutions of pharmaceutical profile. The need to 
introduce a new paradigm of student-centred learning which is focused on a competence-based 
approach as for educational programs creation, integration of the National Qualifications 
Framework, a new structure of higher pharmaceutical education, standards and curricula of the 
new generation is actualized. The theoretical analysis of scientific and methodological literature 
on the problem of study is carried out. The principles of realization and introduction of innovative 
changes in the organization of student-centred education, the need for active participation of the 
student in the organization and formation of the content of education are determined. The 
problems of changing the role of the teacher in the process of student-centred learning as well as 
the recommendations for solving these problems are outlined. 

It is noted that implementation of student-centric policy is due to socially responsible 
activities of the education institution and should be manifested in the process of expanding 
and strengthening educational, scientific and cultural ties with other higher education 
institutions in Ukraine and abroad, stimulating student mobility, creating competitive 
programs and popular areas of training. 

It was found that implementation and proper organization of the student-centred 
education can act as a guarantee of meeting the requirements of stakeholders, the quality of 
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training of a competitive specialist. Therefore, student-centredness in pharmaceutical 
education should be understood as training of highly qualified speccialists, adapted to the 
dynamic changes in the global area of pharmaceutical services sought-after and high earner 
specialists of the pharmaceutical market of international standing. 

Key words: student-centred learning, modern paradigm of education, educational 
process, content of education, interaction of a teacher and a student. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

У статті здійснено аналіз наукових здобутків з проблеми формуваннѐ 
методичної компетентності учителів інклязивної форми навчаннѐ. Уточнено 
дефініції понѐть «інклязіѐ» та «інклязивна освіта».  

Установлено, що методична компетентність учителѐ інклязивної форми 
навчаннѐ ѐвлѐю собоя інтегративну професійно-особистісну характеристику, що 
забезпечую здатність до здійсненнѐ методичних функцій у системі інклязивної 
освіти відповідно до професійного стандарту вчителѐ. 

Окреслено компоненти формуваннѐ методичної компетентності вчителів 
інклязивної форми навчаннѐ в закладі вищої освіти (нормативно-правові акти, 
організаціѐ інформаційного забезпеченнѐ, матеріально-технічне забезпеченнѐ, 
кадрове забезпеченнѐ, програмно-методичне забезпеченнѐ, організаційно-педагогічні 
умови формуваннѐ методичної компетентності вчителів інклязивної форми 
навчаннѐ). З’ѐсовано, що окрім освітньої діѐльності, до методичної компетентності 
учителів інклязивної форми навчаннѐ долучаютьсѐ також і виховна діѐльність, ѐка 
оріюнтована на такі напрѐми: створеннѐ сприѐтливого соціального середовища й 
оточеннѐ; формуваннѐ мотивації до навчаннѐ; оріюнтованість на індивідуальні 
особливості та освітні потреби здобувачів освіти; наданнѐ умов длѐ саморозвитку 
й самонавчаннѐ, а також наданнѐ можливостей длѐ творчості та самореалізації. 

Установлено, що організаційно-педагогічні умови формуваннѐ методичної 
компетентності вчителів інклязивної форми навчаннѐ ѐвлѐять собоя комплекс 
взаюмопов’ѐзаних та взаюмообумовлених внутрішніх і зовнішніх факторів, ѐкі 
забезпечуять ефективність і результативність процесу навчаннѐ та соціалізації 
дітей із особливими освітніми потребами в інклязивному середовищі.   

Визначено та обґрунтовано, що у формуванні методичної компетентності 
вчителѐ інклязивної форми навчаннѐ важливого значеннѐ набуваять організаційно-
педагогічні умови (створеннѐ соціально-педагогічного середовища, формуваннѐ 
цінностей інклязивної освіти, забезпеченнѐ реалізації нормативно-правових 
положень із упровадженнѐ інклязивного навчаннѐ, організаціѐ професійного 
співробітництва та створеннѐ практично-діѐльнісного середовища длѐ ѐкісного 
формуваннѐ методичної компетентності вчителѐ інклязивної форми навчаннѐ). 

Ключові слова: компетентність, методична компетентність, заклад освіти, 
учителі, інклязивне навчаннѐ, організаційно-педагогічні умови. 
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Постановка проблеми. Сьпгпдні псвітні трансфпрмаційні прпцеси в 

Україні інтегруять велику частину рефпрм, ѐкі спрѐмпвані на реалізація 

інклязивнпї псвіти. Обраний українськпя державпя напрѐм щпдп 

ствпреннѐ гідних умпв навчаннѐ дітей із пспбливими псвітніми пптребами ю 

крпкпм дп впрпвадженнѐ юврппейських принципів та стандартів життѐ. 

Інклязивне навчаннѐ ю пдним із пснпвних напрѐмів рефпрмуваннѐ системи 

псвіти в багатьпх юврппейських країнах, мета такпгп навчаннѐ спрѐмпвана на 

реалізація прав на псвіту псіб із пспбливими псвітніми пптребами (далі – 

псіб із ООП). Інклязивне навчаннѐ − це мпжливість птриманнѐ ѐкіснпї псвіти 

за дпппмпгпя індивідуальнпгп підхпду дп кпжнпгп здпбувача псвіти, 

незалежнп від йпгп мпжливпстей і рпзвитку. У сучасних умпвах інклязивна 

псвіта рпзглѐдаютьсѐ ѐк напрѐм псвіти, щп дпзвплѐю адаптувати псіб із ООП в 

спціум, рпзвивати їх кпмунікативні навички, стимулявати дптриманнѐ 

рівних прав і ппвнпціннп брати участь у житті суспільства. Ствпреннѐ 

сприѐтливпгп псвітньпгп середпвища длѐ реалізації інклязивнпгп навчаннѐ 

ю пдніюя з першпчергпвих задач закладу псвіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Ширпке впрпвадженнѐ ідеї 

інклязивнпгп навчаннѐ в заклади загальнпї середньпї псвіти (далі – ЗЗСО) 

України значнпя мірпя залежить від кваліфікації педагпгічних кадрів. У 

цьпму кпнтексті пспбливпгп значеннѐ набуваю прпблема фпрмуваннѐ 

метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителѐ, ѐка пплѐгаю в інтегративній складпвій 

системи знань, умінь, навичпк, здпбутих у закладі вищпї псвіти та 

практичнпгп дпсвіду, ѐкий безппсередньп вдпскпналяютьсѐ впрпдпвж 

життѐ, уміннѐ застпспвувати набутий дпсвід під час прпфесійнпї діѐльнпсті. 

Тепретичнпя і метпдплпгічнпя базпя данпї статті ю праці вітчизнѐних і 

зарубіжних дпслідників із питань фпрмуваннѐ різнппланпвих 

кпмпетентнпстей. Оспбливпсті фпрмуваннѐ та виміряваннѐ кпмпетентнпстей 

рпзглѐдаятьсѐ в працѐх Т. Бурлаюнкп, Н. Бахмат, Н. Брижак, О. Дубінінпї, 

Т. Гильпви, Т. Юршпвпї, О. Мирпнпвпї, В. Олійника, О. Чуланпвпї, О. Шаріппвпї, 

дпслідженнѐ прпфесійнпгп рпзвитку педагпга прпвпдитьсѐ в рпбптах 

О. Дубасеняк, Л. Пухпвськпї, В. Симиченкп, Е. Віллегас-Реймерс та ін. 

Питаннѐ фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів 

представлені в наукпвих рпбптах І. Бпндаренкп, Л. Гладун, К. Кпжухпва, 

Т. Сѐсіна, В. Хитряк та ін.  

Дпслідженнѐм питаннѐ інклязивнпї псвіти займаласѐ низка автпрів, 

ѐкі рпзглѐдали різні її аспекти, зпкрема: філпспфіѐ інклязивнпї псвіти та її 

кпнцептуальні аспекти (В. Засенкп, А. Кплупаюва, Т. Сак, В. Синьпв, 

П. Таланчук, Я. Найда, G. Coutsocostas, A. Alborz та ін.); пснпвні тепретичні 
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питаннѐ інклязивнпї псвіти (D. Brackenreed, C. Crawford); реалізаціѐ 

інклязивнпї псвіти на практиці (E. Carter, C. Hughes, B. Cook, D. Cameron, 

M. Tankersley та ін.); вивченнѐ прпблем інклязивнпгп навчаннѐ і 

впрпвадженнѐ йпгп в псвітній прпстір (І. Гудим, Л. Прпхпренкп, Г. Сіліна, 

О. Чебптарьпва та ін.); викладаннѐ в інклязивнпму закладі псвіти 

(Л. Даниленкп, С. Юфімпва, Г. Нікуліна, Л. Савчук, О. Таранченкп, 

І. Хафізулліна E. Avramidis, S. Ben-Yehuda, Y. Leyser, U. Last та ін.). 

Однак, незважаячи на ширпкий спектр дпсліджень в пбласті 

підгптпвки педагпгів дп реалізації інклязивнпгп навчаннѐ в закладі псвіти, 

дп впрпвадженнѐ іннпваційних технплпгій під час навчаннѐ дітей із 

пспбливими псвітніми пптребами, лишаютьсѐ недпстатньпя мірпя 

рпзкрита прпблема фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів під 

час прганізації інклязивнпгп навчаннѐ, зпкрема пптребуять утпчненнѐ 

прганізаційнп-педагпгічні умпви фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті 

вчителів інклязивнпї фпрми навчаннѐ. 

Мета статті – прпаналізувати наукпві здпбутки в галузі фпрмуваннѐ 

метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів інклязивнпї фпрми навчаннѐ. 

Відппвіднп дп мети визначенп такі завданнѐ статті:  

- здійснити аналіз наукпвих здпбутків із прпблеми дпслідженнѐ; 

- визначити й пбґрунтувати прганізаційнп-педагпгічні умпви фпрму-

ваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів інклязивнпї фпрми навчаннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Ппнѐттѐ «інклязіѐ» та «інклязивна 

псвіта» пп-різнпму представленп в наукпвій літературі. Длѐ найбільш 

тпчнпгп визначеннѐ рпзглѐнемп їх етимплпгія. «Інклязіѐ (від inclusion ‒ 

вкляченнѐ) ‒ прпцес, під час ѐкпгп щп-небудь вклячаютьсѐ, тпбтп 

втѐгуютьсѐ, пхппляютьсѐ, абп вхпдить дп складу ѐк частина цілпгп» (Новий 

універсальний словник Вебстера, 2000). 

На думку О. Спрпкінпї, інклязивна псвіта даю мпжливість всім учнѐм 

у ппвнпму пбсѐзі брати участь у житті кплективу закладу псвіти (Спрпкіна).  

«Інклязивна (франц. Inclusif ‒ вклячаю в себе, від лат. Include ‒ 

рпбля виснпвпк, вклячая) псвіта абп вклячене в псвіту − термін, щп 

викпристпвуютьсѐ длѐ ппису прпцесу навчаннѐ дітей із пспбливими 

пптребами в загальнппсвітніх (маспвих) шкплах. В пснпву інклязивнпї 

псвіти ппкладена ідеплпгіѐ, ѐка виклячаю будь-ѐку дискримінація дітей, 

щп забезпечую пднакпве ставленнѐ дп всіх лядей, але ствпряю пспбливі 

умпви длѐ дітей, ѐкі маять пспбливі псвітні пптреби. Інклязивна псвіта – 

прпцес рпзвитку загальнпї псвіти, ѐкий маю на увазі дпступність псвіти длѐ 

всіх, у плані пристпсуваннѐ дп різних пптреб усіх дітей, щп забезпечую 
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дпступ дп псвіти длѐ дітей із пспбливими псвітніми пптребами» 

(Інклязивна або вклячена освіта: словники та енциклопедії, 2000). 

В пстанні рпки зрпстаю інтерес дпслідників дп питань фпрмуваннѐ 

кпмпетентнпстей педагпгів у галузі інклязивнпї псвіти, зпкрема метпдичнпї 

кпмпетентнпсті вчителів інклязивнпї фпрми навчаннѐ. На нашу думку, саме 

від прганізації в педагпгічнпму університеті прпцесу пізнаннѐ прпфесійнпї 

діѐльнпсті майбутніми вчителѐми інклязивнпї фпрми навчаннѐ залежить 

ефективність фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителѐ, ѐка, у свпя 

чергу, відіграю важливу рпль у вихпванні майбутньпгп ппкпліннѐ. 

Рпзглѐдаячи метпдикп-інклязивну кпмпетентність педагпгів, 

О. Кпзирюва (Кпзирюва, 2017) визначаю її ѐк «здатність реалізпвувати 

пспбливі псвітні пптреби дітей із пбмеженими мпжливпстѐми здпрпв’ѐ, 

ствпрявати інклязивну псвітня середу, вплпдіти власнпя прпфесійнпя 

діѐльністя на дпсить виспкпму рівні, щп дпзвплѐю вирішувати будь-ѐкі 

прпфесійні завданнѐ, щп виникаять у прпцесі навчаннѐ дітей із 

пбмеженими мпжливпстѐми здпрпв’ѐ, прпюктувати свій ппдальший 

прпфесійний рпзвитпк під час реалізації інклязивнпї практики, 

сампстійнп здпбувати нпві знаннѐ та вміннѐ з питань інклязивнпї псвіти 

дітей із пбмеженими мпжливпстѐми здпрпв’ѐ».  

Треба зауважити, щп всі наукпві дпслідженнѐ, щп стпсуятьсѐ 

метпдичнпї кпмпетентнпсті, ппв'ѐзані з рівнем загальнпї псвіти і не 

зачіпаять прпцеси інклязивнпї псвіти.  

Метпдичну кпмпетентність ми рпзглѐдаюмп ѐк складпву прпфесійнпї 

кпмпетентнпсті. На наш ппглѐд, ѐк і будь-ѐка інша кпмпетентність, 

метпдична кпмпетентність учителѐ інклязивнпї фпрми навчаннѐ ѐвлѐю 

спбпя інтегративну прпфесійнп-пспбистісну характеристику, щп забезпечую 

здатність дп здійсненнѐ метпдичних функцій у системі інклязивнпї псвіти 

відппвіднп дп прпфесійнпгп стандарту вчителѐ. 

Дп фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів інклязивнпї 

фпрми навчаннѐ в закладі вищпї псвіти (далі – ЗВО) ми вклячаюмп такі 

кпмппненти: 

‒ нпрмативнп-правпві акти, ѐкі ппвинні захищати ѐк права вчителів, 

учнів з ООП, так і права інших дітей. В інклязивнпму закладі псвіти ми 

прпппнуюмп укладати з батьками дітей із пспбливими псвітніми пптребами 

дпгпвір. У дпгпвпрі непбхіднп передбачити умпви щпдп всіх учасників 

псвітньпгп прпцесу, права та пбпв'ѐзки батьків пп віднпшення дп псвітньпї 

прганізації, педагпгів у рпзрпбці індивідуальнпї рпбпти, псвітньпгп 

маршруту і спеціальнпї рпбпти, крім тпгп, умпва прп мпжливість зміни в 
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індивідуальній псвітній траюктпрії. Наѐвність медичнпгп супрпвпду ю пдним 

із важливих елементів у рпбпті псвітньпї прганізації; 

‒ прганізаціѐ інфпрмаційнпгп забезпеченнѐ, щп передбачаю 

наѐвність в закладі псвіти спеціальних інфпрмаційнп-технплпгічних заспбів 

(перспнальні кпмп'ятери, спеціальне пбладнаннѐ, спеціальні інфпрмаційні 

псвітні прпграми длѐ дітей із ООП) длѐ спціалізації та фпрмуваннѐ уѐвлень 

прп навкплишню середпвище;  

‒ матеріальнп-технічне забезпеченнѐ ‒ кпмппнент, ѐкий вклячений 

у рпбпту кпжнпї прганізації чи устанпви. Цей кпмппнент маю вклячати 

реалізація на виспку рівні санітарнп-гігіюнічних нпрм, ствпреннѐ умпв 

дпступу дп псвітньпї устанпви (пандуси, адаптпвані дверні прпрізи, 

підлпгпві ппкриттѐ, дверні ппрпги, схпди, ппручні всередині і зпвні будівлі, 

спеціальнп пбладнані приміщеннѐ пспбистпї гігіюни, пбладнані місцѐ 

рпбпти в класі, кабінети фахівців, сенспрна кімната, гардерпби тпщп), 

забезпеченнѐ навчальнп-метпдичними матеріалами (навчальні ппсібники, 

спеціальні прпграми, набпри діагнпстичних метпдик, інтерактивні дпшки, 

мпбільні кпмплекси длѐ рпбпти кпжнпгп з фахівців, спеціальне 

пбладнаннѐ). Під час зазначенпї прганізації врахпвуятьсѐ інтереси всіх 

учасників псвітньпгп прпцесу, пскільки це ппв'ѐзанп із загальнпя 

залученістя в навчаннѐ і вихпваннѐ в інклязивну спціумі; 

‒ у психплпгп-педагпгічнпму напрѐмі рпбпта націлена на реалізація 

прпграмнп-метпдичнпгп забезпеченнѐ (індивідуальна прпграма рпзвитку). 

Важливп виділити пспбливі псвітні пптреби, пспбливпсті психплпгп-

педагпгічнпї й медичнпї дпппмпги, надати мпжливість псвпїти пснпвну 

псвітня прпграму;  

‒ у кадрпвпму забезпеченні передбачаютьсѐ наѐвність кпмпетентних 

фахівців у галузі інклязивнпї, дефектплпгічнпї, педагпгічнпї, психплпгічнпї і 

медичнпї псвіти. При цьпму важлива кваліфікаціѐ фахівців і її ппстійне 

підвищеннѐ. У підвищенні кваліфікації важливим ю псвпюннѐ дпдаткпвих 

прпфесійних прпграм, спеціальних прпграм під індивідуальні ппрушеннѐ 

дітей (ппрушеннѐ слуху, зпру, мпви) фахівцѐми, ѐкі працяять в псвітній 

прганізації та маять відппвідний функціпнал; 

‒ прпграмнп-метпдичне забезпеченнѐ передбачаю фпрмуваннѐ всіюї 

дпкументації за відппвідними псвітніми прпграмами: їх адаптації, зміни, 

фпрмуваннѐ, а такпж спрѐмуваннѐ на впрпвадженнѐ інклязивнпї культури і 

наданнѐ кпжнпму учаснику псвітньпгп прпцесу рівних умпв длѐ 

сампрпзвитку. Такпж ми прпппнуюмп ствпреннѐ реппзитарія, щп маю вся 

непбхідну джерельну базу щпдп існуячих у світпвій практиці прпблем із 
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рпзвитку учнів із пспбливими псвітніми пптребами, упрпвадженнѐ 

інклязивнпї псвіти і рпбпти з нпрмативнп-правпвпя дпкументаціюя в цьпму 

напрѐмі, зпкрема й матеріали длѐ учнів із пспбливими псвітніми пптребами; 

‒ прганізаційнп-педагпгічні умпви фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетент-

нпсті вчителів інклязивнпї фпрми навчаннѐ ю пдними з пснпвних умпв у 

викладацькій діѐльнпсті. З урахуваннѐм специфіки інклязивнпгп середпвища 

під час фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів, прганізаційнп-

педагпгічні умпви будуть вклячати в себе підбір фпрм, метпдів та заспбів длѐ 

навчаннѐ дітей із пспбливими псвітніми пптребами, адаптація пснпвних 

загальнппсвітніх прпграм абп їх рпзрпбку (у тпму числі рпзрпбку і ствпреннѐ 

матеріалів, ѐкі будуть непбхідні у прпцесі псвпюннѐ псвітніх прпграм). 

Крім псвітньпї діѐльнпсті, дп метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів 

інклязивнпї фпрми навчаннѐ дплучаютьсѐ такпж і вихпвна діѐльність, ѐка 

пріюнтпвана на такі напрѐми: 

‒ ствпреннѐ сприѐтливпгп спціальнпгп середпвища й птпченнѐ; 

‒ фпрмуваннѐ мптивації дп навчаннѐ; 

‒ пріюнтпваність на індивідуальні пспбливпсті та псвітні пптреби 

здпбувачів псвіти; 

‒ наданнѐ умпв длѐ сампрпзвитку й сампнавчаннѐ, а такпж наданнѐ 

мпжливпстей длѐ твпрчпсті та сампреалізації. 

ак зазначалпсѐ нами вище, важливу рпль у фпрмуванні метпдичнпї 

кпмпетентнпсті вчителѐ відграять прганізаційнп-педагпгічні умпви. 

Прпаналізпваний нами джерельний масив наукпвпї літератури даю 

мпжливість утпчнити сутність педагпгічних умпв, а в межах нашпгп 

дпслідженнѐ –прганізаційнп-педагпгічних умпв фпрмуваннѐ метпдичнпї 

кпмпетентнпсті вчителѐ інклязивнпї фпрми навчаннѐ. 

Результати дпсліджень наукпвців даять підстави стверджувати, щп 

юдинпгп підхпду дп визначеннѐ змістпвпгп наппвненнѐ педагпгічних умпв 

немаю. У свпїх рпбптах Т. Туркпт зазначаю, щп прпцес навчаннѐ в закладі 

вищпї псвіти «…визначаютьсѐ зпвнішніми (пб’юктивними) та внутрішніми 

(суб’юктивними) чинниками» (Туркпт, 2011). Дп внутрішніх чинників 

наукпвець віднпсить пспбистісні риси здпбувача псвіти, зпкрема: 

пспбливпсті йпгп темпераменту, характеру, мисленнѐ, пам’ѐті, 

пізнавальних мпжливпстей, здібнпстей; мптивація дп навчаннѐ; 

пппередній дпсвід навчаннѐ; рівень знань; стиль навчальнп-пізнавальнпї 

діѐльнпсті. Дп зпвнішніх чинників, на думку Т. Туркпта, непбхіднп віднести 

зміст і метпди навчаннѐ, рівень прпфесійнпї підгптпвки викладачів, умпви 

навчаннѐ у ЗВО, спціальне птпченнѐ здпбувачів псвіти (Туркпт, 2011). 
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Керуячись результатами дпсліджень О. Бражнич, педагпгічні умпви  

визначаятьсѐ, ѐк «…кпмплекс пб’юктивних мпжливпстей змісту, метпдів, 

прганізаційних фпрм і матеріальних мпжливпстей здійсненнѐ 

педагпгічнпгп прпцесу, щп забезпечую успішне дпсѐгненнѐ ппставленпї 

мети» (Бражнич, 2001). 

На думку О. Чепка, прганізаційнп-педагпгічні умпви прпфесійнпї 

підгптпвки майбутніх учителів визначаятьсѐ ѐк:  

– макрпумпви – спціальне зампвленнѐ суспільства на підгптпвку 

майбутніх учителів, рпзрпбку та узгпдженнѐ нпрмативних дпкументів; 

– мезпумпви – прпфесійна пріюнтаціѐ та прпфесійне станпвленнѐ май-

бутніх учителів на етапі навчаннѐ, їх прпфесійна адаптаціѐ та вдпскпналеннѐ; 

– мікрпумпви – індивідуалізаціѐ навчаннѐ, активне залученнѐ 

здпбувачів псвіти дп наукпвп-дпслідницькпї діѐльнпсті, твпрчий рпзвитпк 

пспбистпсті кпжнпгп здпбувача псвіти (Чепка, 2010). 

Світилп українськпї науки, академік С. Гпнчаренкп у свпїх працѐх 

підкресляю, щп «педагпгічні умпви – це кпмплекс пб’юктивних 

мпжливпстей змісту, фпрм, метпдів, прийпмів і матеріальнп-прпстпрпвпгп 

середпвища, спрѐмпваних на рпзв’ѐзаннѐ ппставлених педагпгічних 

завдань» (Гпнчаренкп, 1993).  

Отже, наукпвці педагпгічні умпви випкремили у групи, кпжна з ѐких 

містить мпжливпсті змісту, фпрм, метпдів і прийпмів, ѐкі спрѐмпвані на 

фпрмуваннѐ кпмпетентнпстей майбутніх учителів. 

У свпїх дпслідженнѐх І. Хафізулліна виділѐю такі пснпвні 

прганізаційнп-педагпгічні умпви, ѐкі сприѐять ѐкіснпму фпрмування 

прпфесійнпї кпмпетентнпсті майбутніх учителів інклязивнпї фпрми 

навчаннѐ у прпцесі їх фахпвпї підгптпвки:  

‒ застпсуваннѐ технплпгії кпнтекстнпгп навчаннѐ;  

‒ викпристаннѐ пптенціалу змісту педагпгічних дисциплін длѐ 

фпрмуваннѐ ппзитивнпї мптивації дп здійсненнѐ інклязивнпгп навчаннѐ; 

‒ набуттѐ знань прп пспбливпсті рпзвитку, навчаннѐ й вихпваннѐ 

різних категпрій дітей із ООП та прп специфіку прпфесійнпї діѐльнпсті 

вчителѐ ЗЗСО в умпвах інклязивнпгп навчаннѐ;  

‒ вкляченнѐ дп змісту навчаннѐ майбутніх учителів спецкурсу 

«Інклязивне навчаннѐ в загальнппсвітній шкплі»;  

‒ забезпеченнѐ наступнпсті етапів фпрмуваннѐ інклязивнпї 

кпмпетентнпсті майбутніх учителів, рпзвитпк та застпсуваннѐ сфпрмпваних 

клячпвих кпмпетентнпстей у практичній діѐльнпсті здпбувачів вищпї псвіти 

(Хафизуллина, 2008).  
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Перелік прганізаційнп-педагпгічних умпв не ю вичерпними і мпже 

бути дпппвнений залежнп від прганізації псвітньпгп прпцесу у ЗВО та від 

кпнкретнпї ситуації, зпкрема під час реалізації мети навчаннѐ, ѐка вклячаю 

в себе фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів інклязивнпї 

фпрми навчаннѐ. 

Отже, викпристпвуячи масив пппередніх дпсліджень із прпблеми 

фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів інклязивнпї фпрми 

навчаннѐ, зпкрема застпсуваннѐ прганізаційнп-педагпгічних умпв у 

навчанні майбутніх учителів, ми дійшли виснпвку, щп прганізаційнп-

педагпгічні умпви фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів 

інклязивнпї фпрми навчаннѐ маять вклячати в себе внутрішні та зпвнішні 

фактпри, зпкрема пнпвлений зміст, фпрми та метпди, сппспби твпрчпгп 

рпзвитку здпбувачів псвіти, пспбистісні ѐкпсті, ѐкі спрѐмпвані на рпзвитпк 

індивідуальнпї прпфесійнпї траюктпрії учителѐ.  

У межах нашпгп дпслідженнѐ прганізаційнп-педагпгічні умпви 

фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів інклязивнпї фпрми 

навчаннѐ – це цілеспрѐмпванп прганізпване псвітню середпвище, у ѐкпму 

впрпваджуятьсѐ іннпваційні технплпгії навчаннѐ (ігрпві, кейс-метпди, 

технплпгіѐ прпблемнпгп навчаннѐ, технплпгіѐ ситуативнпгп мпделяваннѐ 

та ін.), нпві фпрми, метпди та заспби навчаннѐ, реалізуютьсѐ 

індивідуалізаціѐ навчаннѐ та залученнѐ майбутніх учителів дп наукпвп-

дпслідницькпї діѐльнпсті, щп, у свпя чергу, даю змпгу ефективнп 

прганізувати псвітній прпцес та сфпрмувати на виспкпму рівні метпдичну 

кпмпетентність учителѐ інклязивнпї фпрми навчаннѐ. 

За результатами аналізу наукпвпї літератури з прпблеми дпслідженнѐ 

нами булп випкремленп такі пснпвні прганізаційнп-педагпгічні умпви, щп 

сприѐять ѐкіснпму фпрмування метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителѐ 

інклязивнпї фпрми навчаннѐ: ствпреннѐ спціальнп-педагпгічнпгп 

середпвища, фпрмуваннѐ ціннпстей інклязивнпї псвіти, забезпеченнѐ 

реалізації нпрмативнп-правпвих пплпжень із упрпвадженнѐ інклязивнпгп 

навчаннѐ, прганізаціѐ прпфесійнпгп співрпбітництва та ствпреннѐ практичнп-

діѐльніснпгп середпвища длѐ ѐкіснпгп фпрмуваннѐ метпдичнпї 

кпмпетентнпсті вчителѐ інклязивнпї фпрми навчаннѐ. 

Прпаналізуюмп кпрпткп кпжну з випкремлених нами умпв. 

Ствпреннѐ спціальнп-педагпгічнпгп середпвища – це умпви, 

спрѐмпвані на фпрмуваннѐ: кпмфпртнпї кпмунікативнпї атмпсфери; 

ппзитивних мптивів дп навчальнпї діѐльнпсті; спрѐмпванпсті на майбутня 

прпфесійну діѐльність; бажаннѐ працявати в інклязивнпму закладі псвіти; 
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гптпвнпсті та здатнпсті нести відппвідальність за результати власнпї 

прпфесійнпї діѐльнпсті; рпзвитку системи індивідуальних ціннпстей 

учителѐ інклязивнпї фпрми навчаннѐ.  

Реалізаціѐ ціюї умпви напрѐмлена на забезпеченнѐ фпрмуваннѐ 

вчителем спціальнпгп середпвища, непбхіднпгп длѐ ствпреннѐ відппвідних 

умпв навчаннѐ в інклязивнпму класі, а саме:  

‒ безперешкпдне переміщеннѐ у класі;  

‒ забезпеченнѐ учнів із пспбливими псвітніми пптребами 

навчальнп-метпдичними ппсібниками, індивідуальними напчнп-

дидактичними заспбами; 

‒ кпмфпртну кпмунікативну атмпсферу між суб’юктами псвітньпгп 

прпцесу.  

Серед пснпвних умінь, ѐкі фпрмуятьсѐ в учителѐ інклязивнпї фпрми 

навчаннѐ, мпжна випкремити такі: уміннѐ вислухати учнѐ з рпзуміннѐм; 

виѐвлѐти непбхідну інфпрмація й підбирати факти длѐ рпзв’ѐзаннѐ спціаль-

нп-педагпгічнпї прпблеми; прганізпвувати кпмплексну взаюмпдпппмпгу і 

кпрекція учнѐ; сппстерігати за вербальнпя та невербальнпя ппведінкпя, 

викпристпвувати знаннѐ тепрії пспбистпсті та метпдів діагнпстики; залучати 

учнів дп рпзв’ѐзаннѐ прпблем, сприѐти їх спціальній адаптації; пбгпвпрявати 

складні длѐ учнѐ прпблеми і теми, ппважати йпгп пспбистість і не застпсп-

вувати ппгрпзи; знахпдити іннпваційні рпзв’ѐзки длѐ забезпеченнѐ пптреб 

учнів; визначати непбхідність закінченнѐ кпрекційнпгп впливу; вміти надава-

ти непбхідну підтримку в умпвах кризпвих ситуацій, дпппмагати справлѐтисѐ 

зі стреспм і ппсттравматичним синдрпмпм, рпзв’ѐзувати кпнфлікти тпщп.  

Окреслена нами прганізаційнп-педагпгічна умпва впливаю на 

пспбистіснп фахпвий кпмппнент метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителѐ та 

надаю мпжливість фпрмувати спціальні, пспбистіснп та прпфесійнп важливі 

ѐкпсті вчителѐ інклязивнпї фпрми навчаннѐ. Реалізаціѐ такпї умпви 

забезпечить ствпреннѐ кпмфпртних умпв навчаннѐ у шкільнпму кплективі 

дітей із ООП та дпппмпже їх пристпсування дп існуячпгп псвітньпгп 

середпвища закладу. Дану умпву мпжна реалізувати за дпппмпгпя таких 

іннпваційних та традиційних метпдів навчаннѐ, ѐк бесіди, ппѐсненнѐ, 

упрпвадженнѐ прпблемнпгп навчаннѐ, зпкрема рпзв’ѐзаннѐ спціальнп-

педагпгічних ситуацій, метпдика піктпграм тпщп. 

Фпрмуваннѐ ціннпстей інклязивнпї псвіти. Дану умпву мпжна 

реалізувати за дпппмпгпя рпзрпбки та впрпвадженнѐ «Тренінгу фпрмуваннѐ 

ціннпстей інклязивнпї псвіти». Мета ѐкпгп пплѐгаю у фпрмуванні в учителів 

інклязивнпї фпрми навчаннѐ ціннпстей інклязивнпї псвіти, ппзитивнпгп 
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ставленнѐ дп інклязивнпї псвіти, мптивації дпсѐгненнѐ успіху у сфері 

інклязивнпї псвіти дітей із пспбливими псвітніми пптребами. Даний тренінг 

передбачаю фпрмуваннѐ в учителѐ таких кпмпетентнпстей, ѐк: 

‒ світпглѐднпї (здатність дп рпзуміннѐ предметнпї пбласті 

прпфесійнпї діѐльнпсті; вплпдіннѐ наукпвим світпглѐдпм; знаннѐ пснпвних 

тепрій, кпнцепцій, вчень, ѐкі фпрмуять наукпву картину світу; уміннѐ 

відстпявати власні стратегії прпфесійнпї діѐльнпсті); 

‒ кпмунікативнпї (вільне вплпдіннѐ українськпя мпвпя відппвіднп дп 

нпрм культури мпвленнѐ. Здатність налагпджувати прпфесійну і педагпгічну 

кпмунікація, застпспвувати інфпрмаційнп-кпмунікативні технплпгії); 

‒ міжпспбистіснпї (здатність дп ефективнпї міжпспбистіснпї взаюмпдії 

та взаюмпдіѐ кппрдинації дій із іншими, зпкрема, здатність успішнп 

взаюмпдіѐти з кплегами. Здатність дп емпатійнпгп спілкуваннѐ в прпцесі 

прпфесійнпї діѐльнпсті. Здатність застпспвувати емпційний інтелект задлѐ 

визначеннѐ причиннп-наслідкпвих взаюмпзв’ѐзків спціальнпї взаюмпдії в хпді 

аналізу практичних прпфесійних ситуацій. Здатність працявати в кпманді. 

Здатність дп емпційнпї стабільнпсті, тплерантнпсті); 

‒ інфпрмаційнпї (здатність дп сампстійнпгп ппшуку та пбрпбленнѐ 

інфпрмації з різних джерел длѐ рпзглѐду кпнкретних питань. Здатність дп 

застпсуваннѐ сучасних заспбів інфпрмаційних і кпмп’ятерних технплпгій 

длѐ рпзв’ѐзаннѐ кпмунікативнп-мпвленнювих задач у спціальній і 

прпфесійній діѐльнпсті); 

‒ тепретикп-метпдплпгічнпї (здатність дп застпсуваннѐ знань 

прпвідних гуманістичних тепрій, кпнцепцій, вчень щпдп вихпваннѐ і 

навчаннѐ псіб із пспбливими псвітніми пптребами; здатність відстпявати 

власні псвітні перекпнаннѐ); 

‒ кпмпетентнпсті у сфері інклязивнпгп навчаннѐ (рпзуміннѐ 

інклязивних ціннпстей. Вплпдіннѐ базпвими знаннѐми та рпзуміннѐ 

пснпвних кпнцепцій та тепрій інклязивнпгп навчаннѐ). 

Тренінг вклячаю в себе такі теми навчаннѐ:  

‒ Інклязивна псвіта – рівень свідпмпсті нації;  

‒ Освіта длѐ спціальнпї справедливпсті;  

‒ Індекс інклязії: ціннпсті інклязивнпї псвіти;  

‒ Прпфіль педагпга інклязивнпї псвіти: пснпвні інклязивні ціннпсті. 

Реалізаціѐ тренінгу забезпечить рпзв’ѐзаннѐ таких псвітніх завдань, ѐк: 

‒ пзнайпмленнѐ вчителів інклязивнпї фпрми навчаннѐ з пснпвними 

ціннпстѐми та сферами кпмпетентнпстей, непбхідних длѐ педагпгів у 

рпбпті в інклязивнпму класі;  
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‒ фпрмувати перекпнаннѐ, щп всі діти маять правп бути залученими 

дп інклязивних класів (груп), і щп це кприснп ѐк длѐ самих дітей, так і длѐ 

суспільства в цілпму;  

‒ фпрмувати уѐвленнѐ прп пспбливпсті спільнпгп навчаннѐ й 

вихпваннѐ дітей із пспбливими псвітніми пптребами з усіма дітьми 

групи/класу;  

‒ фпрмувати навички успішнпї пспбистпсті: емпційний інтелект у 

прпцесі рпзвитку емпатії;  

‒ кпгнітивну гнучкість у прпцесі вирішеннѐ нестандартних псвітніх 

прпблемних завдань, критичне мисленнѐ через аналіз різних підхпдів дп 

навчаннѐ й вихпваннѐ дітей із пспбливими псвітніми пптребами;  

‒ фпрмувати уѐвленнѐ прп пптенційні мпжливпсті дітей із 

пспбливими пптребами, їхні сильні стпрпни;  

‒ пзнайпмленнѐ з істпріѐми успіху дітей із ООП;  

‒ фпрмувати пснпви педагпгічнпгп мисленнѐ, здатнпсті 

псмислявати та аналізувати власну педагпгічну дійсність;  

‒ рпзширявати власний прпфесійний світпглѐд та педагпгічну 

ерудиція. 

Забезпеченнѐ реалізації нпрмативнп-правпвих пплпжень з 

упрпвадженнѐ інклязивнпгп навчаннѐ. ак булп зазначенп нами вище, дана 

умпва дпзвплить захистити права учнів із ООП на здпбуттѐ ѐкіснпї псвіти, 

забезпечить реалізація інклязивнпгп навчаннѐ відппвіднп дп вимпг, ѐкі 

зазначені в міжнарпдних дпкументах та стандартах.  

У резпляції ООН «Цілі сталпгп рпзвитку: Україна (2016−2030 рр.)» булп 

зазначенп «…ствприти у шкплах сучасні умпви навчаннѐ, вклячаячи інкля-

зивне, на пснпві іннпваційних підхпдів» (Цілі сталого розвитку…, 2017). 

З метпя реалізації зазначених цілей у резпляції ООН та непбхіднпсті 

адаптації вітчизнѐнпї системи псвіти дп юврппейськпгп псвітньпгп прпстпру 

в Україні рпзппчалпсѐ рефпрмуваннѐ системи псвіти на всіх її ланках. 

Так, за пстанні п’ѐть рпків в Україні булп виданп низку нпрмативнп-

правпвих дпкументів, ѐкі регламентуять упрпвадженнѐ інклязивнпгп 

навчаннѐ, а саме: «Кпнцепція Нпвпї українськпї шкпли» (2016 р.), «Закпн прп 

псвіту» (2017 р.), «Закпн прп дпшкільну псвіту» (2018 р.), «Державний 

стандарт ппчаткпвпї псвіти» (2018 р.), Закпн України «Прп внесеннѐ деѐких 

змін дп закпнів України щпдп дпступу псіб з пспбливими псвітніми 

пптребами дп псвітніх ппслуг» (2018 р.), Наказ № 609 МОН України «Прп 

затвердженнѐ примірнпгп пплпженнѐ прп кпманду психплпгп-педагпгічнпгп 

супрпвпду дитини з пспбливими псвітніми пптребами в закладі загальнпї 
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середньпї та дпшкільнпї псвіти» (2018 p.), Наказ МОН України № 414 Прп 

затвердженнѐ Типпвпгп переліку спеціальних заспбів кпрекції 

психпфізичнпгп рпзвитку дітей з пспбливими псвітніми пптребами, ѐкі 

навчаятьсѐ в інклязивних та спеціальних класах закладів загальнпї середньпї 

псвіти (2018 p.) та ще низку інших дпкументів у фпрмі ппстанпв, 

рпзппрѐджень, наказів, листів, рекпмендацій від МОН України тпщп, ѐкі 

регламентуять пспбливпсті впрпвадженнѐ інклязивнпгп навчаннѐ. 

Важливим крпкпм у впрпвадженні ѐкіснпї інклязивнпї псвіти ю 

здійснений Українпя перехід від Міжнарпднпї класифікації хвпрпб дп 

Міжнарпднпї класифікації функціпнуваннѐ, пбмежень життюдіѐльнпсті та 

здпрпв’ѐ дітей та підлітків (далі ‒ МКФ-ДП), щп далп змпгу Україні дплучитисѐ 

дп юврппейських та міжнарпдних стандартів захисту прав лядини (Наказ 

МОЗ України № 981 від 23 травнѐ 2018 р. «Про затвердженнѐ перекладу 

Міжнародної класифікації функціонуваннѐ, обмежень життюдіѐльності та 

здоров’ѐ та Міжнародної класифікації функціонуваннѐ, обмежень 

життюдіѐльності та здоров’ѐ дітей та підлітків»). 

У Міжнарпдній класифікації функціпнуваннѐ, пбмежень 

життюдіѐльнпсті та здпрпв’ѐ: МКФ зазначаютьсѐ, щп «МКФ-ДП пхппляю весь 

кпмплекс життюдіѐльнпсті – від нарпдженнѐ дп 18 рпків і даю змпгу 

прпвести сучасну, дпскпналу пцінку в Інклязивнп-ресурснпму центрі і 

надати прпфесійну псвітня дпппмпгу та супрпвід дітей із пспбливими 

псвітніми пптребами під час навчаннѐ (Міжнародна класифікаціѐ 

функціонуваннѐ, обмежень життюдіѐльності та здоров’ѐ). 

Зпкрема, прпцес упрпвадженнѐ інклязивнпгп навчаннѐ в ЗЗСО 

пптребую чіткпгп прпведеннѐ певних прпцесуальних дій із бпку учасників 

псвітньпгп прпцесу (батьків, інклязивнп-ресурснпгп центру (ІРЦ), керівника 

закладу псвіти, учителѐ інклязивнпгп класу, асистента вчителѐ та/абп 

дитини). ак булп нами булп заначенп вище, з ціюя метпя ми прпппнуюмп в 

інклязивнпму класі укладати з батьками дітей із пспбливими псвітніми 

пптребами дпгпвір, у ѐкпму передбаченп всі умпви щпдп учасників 

псвітньпгп прпцесу, прпписанп права та пбпв'ѐзки учасників псвітньпгп 

прпцесу, представленп маршрутну траюктпрія рпбпти педагпга з дітьми, 

прпписанп умпви прп мпжливість зміни індивідуальнпї псвітньпї траюктпрії; 

умпви прп наданнѐ медичнпгп супрпвпду та ін. 

Організаціѐ прпфесійнпгп співрпбітництва. Дана умпва передбачаю 

впрпвадженнѐ кпнсультуваннѐ, наставництва та спільнпгп викладаннѐ. 

Реалізаціѐ ціюї умпви забезпечить:  
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‒ набуттѐ вчителем дпсвіду, ѐкий сприѐю рпзвиткпві вмінь 

працявати в кпманді, впднпчас сампреалізуячись та прпѐвлѐячи 

евристичні здібнпсті длѐ підвищеннѐ прпфесійнпї майстернпсті;  

‒ вирпбленнѐ навичпк пптимальнпї ппведінки учасника кпманди в 

прпцесі реалізації кпнкретних технплпгій прганізації інклязивнпгп навчаннѐ; 

‒ гптпвність дп прпфесійнпгп співрпбітництва, ѐке дасть змпгу 

здійснявати псвітній прпцес із ппзицій кплегіальнпсті та врахуваннѐ 

пспбливих пптреб учнів. 

Реалізаціѐ пзначенпї умпви мпжлива завдѐки впрпвадження длѐ 

педагпгів спецкурсу «Прпфесійне співрпбітництвп в інклязивнпму закладі 

псвіти», завданнѐм ѐкпгп ю: 

‒ сфпрмувати чітке уѐвленнѐ прп ппнѐттѐ «прпфесійне 

співрпбітництвп»;  

‒ пзбрпїти непбхідними знаннѐми прп ппказники рпзвитку, 

перешкпди та прийпми їх ппдпланнѐ на шлѐху фпрмуваннѐ діѐльнпсті 

прпфесійнпгп співрпбітництва;  

‒ сфпрмувати уѐвленнѐ прп мпжливість викпристаннѐ прпфесійнпгп 

співрпбітництва ѐк ресурсу та інструмента впрпвадженнѐ технплпгій 

інклязивнпгп навчаннѐ (Кплупаюва та ін., 2012). 

Ствпреннѐ практичнп-діѐльніснпгп середпвища длѐ ѐкіснпгп 

фпрмуваннѐ метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителѐ інклязивнпї фпрми 

навчаннѐ ‒ це умпва, спрѐмпвана на фпрмуваннѐ практичних умінь, завдѐки 

застпсування ділпвих ігпр, практичних завдань, вправ, інсценізаціѐ ситуацій, 

ппзааудитпрнпї діѐльнпсті. Впна забезпечую діѐльнісний кпмппнент 

метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителѐ інклязивнпї фпрми навчаннѐ, щп 

визначаютьсѐ ѐк здатність викпнувати кпнкретні завданнѐ. 

Результатпм реалізації ціюї прганізаційнп-педагпгічнпї умпви ю 

набуттѐ педагпгпм системи кпмпетентнпстей, ѐкі непбхідні длѐ викпнаннѐ 

у прпфесійнп-педагпгічній діѐльнпсті, зпкрема: діагнпстики, 

прпгнпзуваннѐ, прпюктуваннѐ псвітньпгп прпцесу, рпзрпбленнѐ 

індивідуальнпї прпграми рпзвитку дітей із ООП, індивідуальнп-навчальнпї 

прпграми длѐ дітей із пспбливими псвітніми пптребами, кпнспектів 

навчальних занѐть із урахуваннѐм пспбливпстей та цілеппкладаннѐ у 

прпцесі навчаннѐ (навчальнпї, вихпвнпї, спціалізуячпї, кпрекційнп-

рпзвиваячпї та реабілітаційнпї мети) та ін. 

Отже, пкреслені вище прганізаційнп-педагпгічні умпви фпрмуваннѐ 

метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителі інклязивнпї фпрми навчаннѐ дпзвплѐять 

сфпрмувати в закладі псвіти спціальнп-культурне псвітню середпвище, 
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індивідуальнп-псвітню середпвище, забезпечити ѐкісний та цілісний 

педагпгічний прпцес, у ѐкпму фпрмуютьсѐ метпдична кпмпетентність учителѐ 

та рпзвиваютьсѐ індивідуальний стиль діѐльнпсті в інклязивнпму класі. 

З метпя реалізації вище пкреслених прганізаційнп-метпдичних умпв 

та ѐк результат діѐльнпсті вчителѐ ми прпппнуюмп алгпритм введеннѐ 

дитини в рпбпту кплективу закладу псвіти і ппдальшпгп адаптуваннѐ в 

суспільстві. акщп це учень, ѐкий маю ппрушеннѐ ппведінки, йпгп сппчатку 

пристпспвуять дп навкплишньпгп середпвища і предметів. Незабарпм він 

ппчинаю, на кпрпткий періпд часу, спілкуватисѐ з пднплітками.  

Учителя непбхіднп відзначити систему навчаннѐ за дпппмпгпя 

картпк і застпсуваннѐ напчнпсті на урпках. Передбачаютьсѐ, щп в дітей з 

ппрушеннѐм у рпзвитку велику рпль відіграю зпрпвий аналізатпр, через 

ѐкий і непбхіднп здійснявати ппстійний вплив. Ми радимп 

викпристпвувати метпдики піктпграм, «PECS», powerkards і багатп інших 

картпк. Напчні дпшки активнп викпристпвуятьсѐ під час рпбпти з усіма 

категпріѐми дітей. Важливп, щпб у прпцесі навчаннѐ кількість учителів 

(асистентів, вихпвателів абп медичних працівників) станпвила два і більше, 

пскільки за відсутнпсті звичнпгп длѐ учнѐ середпвища він мпже 

ппвернутисѐ дп негативнпї ппведінки.  

Рекпмендуютьсѐ на ппчатку навчальнпгп рпку прпвести тест на 

визначеннѐ наѐвних знань у дітей із ООП. За результатами тесту педагпги 

складаять прпграму длѐ усуненнѐ прпгалин у навчанні. В пкремій кімнаті, 

наприклад кімнаті психплпгічнпгп рпзвантаженнѐ, учитель прпвпдить 

занѐттѐ на пснпві індивідуальнпї навчальнпї прпграми. 

Важливп зауважити, щп в прпцесі рпбпти педагпга з учнем непбхіднп 

відзначати ппведінку учнѐ, рівень, наскільки учень гптпвий взаюмпдіѐти з 

педагпгпм, та ін. Всѐ інфпрмаціѐ фіксуютьсѐ вчителем, складаютьсѐ 

кпрекційнп-рпзвивальна прпграма, фіксуютьсѐ час знахпдженнѐ в кплективі 

з ппступпвим збільшеннѐм часу за умпви ппзитивнпгп результату. 

Взаюмпдіѐ з іншими пднплітками прпхпдить у ппзакласнпму спілкуванні, 

тпбтп на перервах, свѐтах, у їдальні тпщп.  

Педагпгпм ведетьсѐ ппстійна рпбпта з батьками, батькам видаятьсѐ 

буклети, щп пппереджаять прп мпжливі відхиленнѐ в ппведінці дитини, 

прп непбхідність рпз'ѐсненнѐ дитині ситуації тпщп. 

Таким чинпм, усі перелічені фпрми та метпди рпбпти педагпга з 

дітьми відпбражаять реалізація прганізаційнп-педагпгічних умпв, ѐкі 

сприѐять фпрмування метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителѐ інклязивнпї 

фпрми навчаннѐ і ю вкрай важливими в рпбпті з дітьми з ООП. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Підвпдѐчи 

підсумпк дпслідженнѐ, нами встанпвленп, щп у фпрмуванні метпдичнпї 

кпмпетентнпсті вчителѐ інклязивнпї фпрми навчаннѐ важливпгп значеннѐ 

набуваять такі прганізаційнп-педагпгічні умпви: ствпреннѐ спціальнп-

педагпгічнпгп середпвища, фпрмуваннѐ ціннпстей інклязивнпї псвіти, 

забезпеченнѐ реалізації нпрмативнп-правпвих пплпжень із упрпвадженнѐ 

інклязивнпгп навчаннѐ, прганізаціѐ прпфесійнпгп співрпбітництва та 

ствпреннѐ практичнп-діѐльніснпгп середпвища длѐ ѐкіснпгп фпрмуваннѐ 

метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителѐ інклязивнпї фпрми навчаннѐ. 

За результатами аналізу джерельнпї бази з прпблеми дпслідженнѐ 

нами визначенп, щп прганізаційнп-педагпгічні умпви фпрмуваннѐ 

метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів інклязивнпї фпрми навчаннѐ 

ѐвлѐять спбпя кпмплекс взаюмпппв’ѐзаних та взаюмппбумпвлених 

внутрішніх і зпвнішніх фактпрів, ѐкі забезпечуять ефективність і 

результативність прпцесу навчаннѐ та спціалізації дітей із пспбливими 

псвітніми пптребами в інклязивнпму середпвищі. Зпкрема, це 

цілеспрѐмпванп прганізпване псвітню середпвище, у ѐкпму 

впрпваджуятьсѐ іннпваційні технплпгії навчаннѐ (ігрпві, кейс-метпди, 

технплпгіѐ прпблемнпгп навчаннѐ, технплпгіѐ ситуативнпгп 

мпделяваннѐ та ін.), нпві фпрми, метпди та заспби навчаннѐ, 

реалізуютьсѐ індивідуалізаціѐ навчаннѐ й залученнѐ майбутніх учителів 

дп наукпвп-дпслідницькпї діѐльнпсті, щп, у свпя чергу, даю змпгу 

ефективнп прганізувати псвітній прпцес та сфпрмувати на виспкпму рівні 

метпдичну кпмпетентність учителѐ інклязивнпї фпрми навчаннѐ.  

Перспективи ппдальших дпсліджень убачаюмп у визначенні 

ефективнпсті реалізації прганізаційнп-педагпгічних умпв фпрмуваннѐ 

метпдичнпї кпмпетентнпсті вчителів інклязивнпї фпрми навчаннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Васильева Галина. Организаципннп-педагпгические услпвиѐ фпрмирпваниѐ 

метпдическпй кпмпетентнпсти учителей инклязивнпй фпрмы пбучениѐ. 
В статье проведен анализ научных достижений по проблеме формированиѐ 

методической компетентности учителей инклязивной формы обучениѐ. Уточнение 
дефиниции понѐтий «инклязиѐ» и «инклязивное образование». 

Установлено, что методическаѐ компетентность учителѐ инклязивной 
формы обучениѐ представлѐет собой интегративнуя профессионально-личностнуя 
характеристику, обеспечивает способность к осуществления методических 
функций в системе инклязивного образованиѐ в соответствии с профессиональным 
стандартом учителѐ. 

Определены компоненты формированиѐ методической компетентности 
учителей инклязивной формы обучениѐ в учреждении высшего образованиѐ 
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(нормативно-правовые акты, организациѐ информационного обеспечениѐ, 
материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение, программно-
методическое обеспечение, организационно-педагогические условиѐ формированиѐ 
методической компетентности учителей инклязивной формы обучениѐ). Выѐснено, 
что кроме образовательной деѐтельности, в методической компетентности 
учителей инклязивной формы обучениѐ присоединѐетсѐ также и воспитательнаѐ 
деѐтельность, котораѐ ориентирована на следуящие направлениѐ: создание 
благоприѐтной социальной среды и окружениѐ; формирование мотивации к обучения; 
ориентированность на индивидуальные особенности и образовательные потребности 
соискателей образованиѐ; предоставление условий длѐ саморазвитиѐ и самообучениѐ, а 
также предоставление возможностей длѐ творчества и самореализации. 

Установлено, что организационно-педагогические условиѐ формированиѐ 
методической компетентности учителей инклязивной формы обучениѐ 
представлѐят собой комплекс взаимосвѐзанных и взаимообусловленных внутренних 
и внешних факторов, обеспечиваящих эффективность и результативность 
процесса обучениѐ и социализации детей с особыми образовательными 
потребностѐми в инклязивном среде. 

Определено и обосновано, что в формировании методической 
компетентности учителѐ инклязивной формы обучениѐ важное значение 
приобретаят организационно-педагогические условиѐ (создание социально-
педагогической среды, формирование ценностей инклязивного образованиѐ, 
обеспечение реализации нормативно-правовых положений по внедрения 
инклязивного обучениѐ, организациѐ профессионального сотрудничества и созданиѐ 
практико-деѐтельностной среды длѐ качественного формированиѐ методической 
компетентности учителѐ инклязивной формы обучениѐ). 

Ключевые слова: компетентность, методическаѐ компетентность, учебное 
заведение, учителѐ, инклязивное обучение, организационно-педагогические условиѐ. 

SUMMARY 
Vasylieva Halyna. Organizational and pedagogical conditions of forming 

methodological competence of teachers of inclusive form of study. 
The article analyzes scientific achievements on the problem of forming 

methodological competence of teachers of inclusive form of study. The definitions of the 
concepts “inclusion” and “inclusive education” are specified. 

It has been established that the methodological competence of the teacher of 
inclusive form of study is an integrative professional-personal characteristic, which ensures 
the ability to implement methodological functions in the system of inclusive education in 
accordance with the professional standard of the teacher. 

The components of the methodical competence of teachers of inclusive form of study 
in the institution of higher education (normative legal acts, organization of information 
support, logistical support, personnel support, program and methodological support, 
organizational and pedagogical conditions for the formation of methodological competence 
of teachers of inclusive form of study) are outlined. It is found out that except for educational 
activities to the methodological competence of teachers of inclusive form of study also 
includes educational activities that are focused on the following areas: creating a favorable 
social environment; formation of motivation for learning; orientation on individual features 
and educational needs of educational applicants; providing conditions for self-development 
and self-study, as well as providing opportunities for creativity and self-realization. 

It has been established that organizational and pedagogical conditions for the 
formation of methodological competence of teachers of inclusive form of training are a 
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complex of interconnected and interrelated internal and external factors that provide 
efficiency and effectiveness of the process of training and socialization of children with 
special educational needs in the inclusive environment. 

It is determined and substantiated that in the formation of the methodological 
competence of the teacher of inclusive form of learning acquire importance organizational 
and pedagogical conditions (creation of socio-pedagogical environment, formation of values 
of inclusive education, ensuring implementation of legal regulations for introduction of 
inclusive education, organization of professional cooperation and creation of practical-
activity environment for qualitative formation of methodological competence of the teacher 
of inclusive form of study). 

Key words: competence, methodological competence, education institution, teachers, 
inclusive education, organizational and pedagogical conditions. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 
 

У статті розкрито сутність експериментально-дослідницької роботи, що 
передбачала збагаченнѐ змісту соціально-гуманітарних дисциплін навчальним 
матеріалом етнічного змісту; використаннѐ у процесі підготовки майбутніх 
фахівців морської галузі інноваційних технологій навчаннѐ й потенціалу 
пазаудиторної роботи; удосконаленнѐ методичної підготовки викладачів морських 
коледжів щодо формуваннѐ національно-патріотичної свідомості курсантів.  

Новим вектором удосконаленнѐ процесу формуваннѐ національно-
патріотичної свідомості майбутніх фахівців морської галузі було створеннѐ нової 
авторської моделі методичної служби коледжу – «Кластер-служба». Кластерна 
організаційна технологіѐ побудована на взаюморозвитку і саморозвитку всіх 
структур методичної служби коледжу у процесі формуваннѐ національно-
патріотичної свідомості на основі сталого партнерства та інноваційної діѐльності 
викладачів та кураторів груп. Розкрито переваги нової моделі методичної роботи. 

Ключові слова: педагогічні умови, формуваннѐ національно-патріотичної 
свідомості, процес підготовки майбутніх фахівців морської галузі, інноваційні 
технології навчаннѐ, кластерна організаційна технологіѐ, модель методичної 
служби коледжу. 

 

Постановка проблеми. Спираячись на тепретичні засади 

фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті, висвітлені в наукпвих 

працѐх педагпгів, урахпвуячи недпліки, виѐвлені під час дпслідженнѐ 

сучаснпгп стану фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті 

майбутніх фахівців мпрськпї галузі в кпледжах, ми визначили педагпгічні 

умпви, упрпвадженнѐ ѐких в псвітній прпцес мпрських кпледжів підвищить 

ефективність прпцесу фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті 
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майбутніх фахівців мпрськпї галузі. Длѐ пбґрунтуваннѐ педагпгічних умпв 

фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті курсантів мпрських 

кпледжів пптрібнп з’ѐсувати сутність ппнѐть «умпва» і «педагпгічні умпви». 

Категпріѐ «умпва» ю загальнпнаукпвпя. З філпспфськпї тпчки зпру, 

умпва – це «те, від чпгп залежить дещп інше (зумпвлене); істптний 

кпмппнент кпмплексу пб’юктів (речей, їх стану, взаюмпдій), за наѐвнпсті 

ѐкпгп з непбхідністя випливаю існуваннѐ цьпгп ѐвища» (Філософський 

енциклопедичний словник, 1983); сукупність пб’юктів (речей, прпцесів, 

віднпшень), непбхідних длѐ виникненнѐ, існуваннѐ чи зміни ѐкпгпсь 

пб’юкта (Філпспфський енциклппедичний слпвник, 1983). Умпва 

відпбражаю віднпшеннѐ предмета дп тих чинників, завдѐки ѐким він 

виникаю та функціпную (Новий тлумачний словник української мови, 1999). 

Наукпвці тлумачать умпву ѐк «віднпшеннѐ предмета дп ѐвищ, щп 

йпгп птпчуять і без ѐких йпгп існуваннѐ немпжливе» (Загпрпдній, 2004); 

«спеціальнп ствпрену дпслідникпм пбставину, за ѐкпї мпжлива та чи інша 

йпгп ефективна діѐ» (Березін, 2007). 

Таким чинпм, умпви – це фактпри, щп птпчуять пб’юкт і фпрмуять 

характер впливу на ньпгп. Впни мпжуть існувати і незалежнп від пб’юкта, і 

мпжуть бути спеціальнп ствпрені длѐ впливу на ньпгп. Те, щп умпви 

мпжливп ствпрявати й кпрегувати відппвіднп дп ппставлених завдань, – 

дуже важлива пспбливість длѐ визначеннѐ педагпгічних умпв, щп 

сприѐять підвищення ефективнпсті псвітньпгп прпцесу. 

Аналіз актуальних досліджень. Тепретичний аспект фпрмуваннѐ 

націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті рпзрпблѐли: Х. Алчевська, Г. Ващенкп, 

Б. Грінченкп, М. Грушевський, О. Духнпвич, М. Драгпманпв, А. Макаренкп, 

І. Огіюнкп, С. Руспва, В. Сухпмлинський, К. Ушинський, ѐкі значну увагу 

приділѐли вихпвання лябпві дп свпюї землі, ріднпї мпви, фпрмування 

націпнальнпї сампсвідпмпсті. 

Оснпви націпнальнпгп вихпваннѐ закладені: Г. Скпвпрпдпя, 

М. Драгпманпвим, М. Грушевським. Значний внеспк у висвітленнѐ 

прпблеми рпзвитку патріптизму, націпнальнпї свідпмпсті пспбистпсті 

зрпбили наукпві праці І. Беха, Н. Кпсарюва, І. Підласпгп, М. Рагпзіна, 

Г. Спрпки, В. Сухпмлинськпгп, О. Сухпмлинськпї та інших. Реалізпвували 

принципи націпнальнпгп вихпваннѐ в практичній діѐльнпсті І. Бех, 

Л. Кацинська, М. Краспвицький, А. Рпзенберг й ін.  

Мета статті: рпзглѐнути пспбливпсті впрпвадженнѐ педагпгічних 

умпв фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті у прпцес підгптпвки 

майбутніх фахівців мпрськпї галузі. 
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Методи дослідження. Длѐ дпсѐгненнѐ ппставленпї мети 

викпристанп такі метпди дпслідженнѐ: тепретичні, щп даять змпгу 

пбґрунтувати вихідні пплпженнѐ дпслідженнѐ; інтерпретаційнп-

аналітичний метпд, на пснпві ѐкпгп вивчалисѐ джерела із застпсуваннѐм 

метпдів синтезу, аналізу, систематизації й узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Кпнстатувальний етап педагпгічнпгп 

експерименту зафіксував у більшпсті курсантів КГ і ЕГ дппустимий і 

критичний рівні сфпрмпванпсті націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті та 

дпвів, щп прпцес непбхіднп ствприти педагпгічні умпви, сприѐтливі длѐ 

фпрмуваннѐ ціюї ѐкпсті пспбистпсті. 

Відппвіднп дп лпгіки дпслідженнѐ під час фпрмувальнпгп етапу 

педагпгічнпгп експерименту в псвітній прпцес підгптпвки майбутніх фахівців 

мпрськпї галузі в кпледжах, щп були експериментальнпя базпя 

дпслідженнѐ, упрпваджувалисѐ визначені й пбґрунтпвані педагпгічні умпви. У 

прпцесі фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті курсантів мпрських 

кпледжів немпжливп пстатпчнп рпзмежувати сфери впрпвадженнѐ кпжнпї з 

педагпгічних умпв, тпму щп прпцес прпфесійнпї підгптпвки фахівцѐ маю 

цілісний і системний характер. Саме тпму впрпвадженнѐ педагпгічних умпв 

відбувалпсѐ кпмплекснп. Разпм із тим, вважаюмп за дпцільне детальнп 

висвітлити реалізація кпжнпї педагпгічнпї умпви. 

Упрпвадженнѐ першпї педагпгічнпї умпви передбачалп етнізація 

змісту дисциплін спціальнп-гуманітарнпї підгптпвки майбутніх фахівців 

мпрськпї галузі в кпледжах. 

Пріпритетним аспектпм фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї 

свідпмпсті курсантів мпрських кпледжів ю пріюнтаціѐ на вивченнѐ 

українськпї культури й істпрії, мпви і націпнальнп-патріптичних традицій. 

Глибпке пізнаннѐ істпричнпгп минулпгп ріднпгп нарпду, пвплпдіннѐ йпгп 

націпнальними, духпвними ціннпстѐми, вищими здпбутками в різних 

галузѐх – важливі кпмппненти фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї 

свідпмпсті студентськпї мплпді, без ѐких немпжливе збереженнѐ 

істпричнпї пам’ѐті, рпзвитпк духпвнпсті та лябпві дп свпюї Батьківщини. 

Етнізаціѐ змісту підгптпвки майбутніх фахівців мпрськпї галузі сприѐю 

фпрмування інтересу дп істпричнпгп минулпгп ріднпгп нарпду, йпгп 

герпїчнпї бпрптьби за впля, свпбпду і незалежність; захпплення виспкпя 

духпвністя, гуманістичними ціннпстѐми, глибпким патріптизмпм наших 

предків, їхньпя вірністя нарпду, відданістя йпгп ідеалам. 

Важливу рпль у фпрмуванні націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті 

курсантів ми відвпдили дисциплінам спціальнп-гуманітарнпї підгптпвки, 
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зміст ѐких дпзвплѐю пізнати істпрія станпвленнѐ та рпзвитку українськпгп 

нарпду. Длѐ фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті курсантів 

мпрських кпледжів зміст дисциплін спціальнп-гуманітарнпї підгптпвки 

булп дпппвненп етнічним кпмппнентпм. 

Наппвненнѐ змісту підгптпвки курсантів у мпрських кпледжах галузі 

етнічним змістпм забезпечила фпрмуваннѐ націпнальнпї культури, ппчуттѐ 

належнпсті дп свпгп нарпду й націпнальнпї гіднпсті, націпнальнпї 

свідпмпсті і патріптизму, відтвпреннѐ в майбутніх фахівцѐх мпрськпї галузі 

менталітету нарпду. 

Упрпвадженнѐ другпї педагпгічнпї умпви передбачалп активізація 

викпристаннѐ у прпцесі підгптпвки майбутніх фахівців мпрськпї галузі 

іннпваційних метпдів навчаннѐ. 

Тепретичне дпслідженнѐ прпблеми фпрмуваннѐ націпнальнп-

патріптичнпї свідпмпсті дпзвплилп зрпбити виснпвпк прп ефективність 

іннпваційних фпрм і метпдів навчаннѐ в підгптпвці майбутніх фахівців 

мпрськпї галузі. Зважаячи на пзначене, у навчальний прпцес 

упрпваджувалисѐ такі прганізаційні фпрми псвітньпгп прпцесу: майстер-

класи; тренінги; істпричні квести; реальні і віртуальні екскурсії. Така 

прганізаціѐ псвітньпгп прпцесу активізувала пізнавальну діѐльність курсантів, 

стимулявала їх дп ппшуків і твпрчпсті, сприѐла рпзвиткпві кпрппративнпї 

культури, гуманних ціннпстей, здатнпсті дп кпмунікації і тплерантних 

стпсунків між учасниками псвітньпгп прпцесу; птримання власнпгп дпсвіду. 

На наш ппглѐд, фпрмування в курсантів мпрських кпледжів 

ппзитивнпї мптивації дп усвідпмленпгп викпнаннѐ спціальнпї рплі 

грпмадѐнина, рпзвитку націпнальнп-патріптичнпї спрѐмпванпсті 

пспбистпсті, активізації життювпї ппзиції, стимуляваннѐ спціальнпї 

відппвідальнпсті сприѐтиме викпристаннѐ у прпцесі підгптпвки курсантів 

мпрських кпледжів інтерактивних метпдів і метпдів прпюктнпгп навчаннѐ. 

У прпцесі фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті 

викпристпвувалисѐ ігрпві інтерактивні метпди навчаннѐ «Мпзаїка», 

«Ппжежник», «Бажанп. Обпв’ѐзкпвп. Не мпжна», «Візитка» та ін. 

Длѐ фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті майбутніх 

фахівців мпрськпї галузі викпристпвувавсѐ метпд дебатів, зпкрема тпк-шпу. 

Ппслідпвність етапів підгптпвки і прпведеннѐ тпк-шпу виглѐдаю таким чинпм. 

– ведучий знайпмить курсантів із темпя тпк-шпу, представлѐю 

учасників; 

– ведучий пгплпшую правила веденнѐ тпк-шпу (з ппвагпя ставимпсѐ 

пдин дп пднпгп; длѐ тпгп, щпб вислпвитисѐ, піднімаюмп руку; ппрѐдпк 
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виступу визначаю ведучий; свпя думку абп ппзиція пптрібнп 

аргументувати фактами, прикладами з життѐ, літератури, фільмів тпщп. 

Такпж ведучий нагплпшую на праві кпжнпгп учасника мати свпя думку і 

тпму, щп під час тпк-шпу пбгпвпряятьсѐ тпчки зпру, а не пспбистпсті; 

– ведучий прпппную прпблему длѐ пбгпвпреннѐ (ситуаціѐ 

мпральнпгп вибпру); 

– ведучий надаю слпвп учасникам пбгпвпреннѐ; 

– відбуваютьсѐ пбгпвпреннѐ прпблеми, щп скерпвуютьсѐ запитаннѐми 

ведучпгп. Під час дискусії відбуваютьсѐ кплективний аналіз ситуації 

(виѐвленнѐ суб’юктів ситуації, аналіз їх цілей, мптивів ппведінки, виѐвленнѐ 

прпблеми абп кпнфлікту, висуваннѐ гіпптез щпдп рпзв’ѐзаннѐ прпблеми, 

аналіз різних варіантів і сппспбів вирішеннѐ ситуації, ппшук пптимальнпгп 

вирішеннѐ прпблеми); 

– підведеннѐ підсумків тпк-шпу. 

З метпя фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті майбутніх 

фахівців мпрськпї галузі на занѐттѐх із спціальнп-гуманітарних дисциплін 

прпвпдили тпк-шпу «Націпнальна ідеплпгіѐ та світпглѐд», «а і Кпнституціѐ 

України», «Ваше ставленнѐ дп пстанніх ппдій у пплітичнпму, екпнпмічнпму 

та культурнпму житті України». 

Длѐ фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті майбутніх 

фахівців мпрськпї галузі викпристпвувавсѐ метпд «мпзкпвпгп штурму», 

зпкрема прпвпдилисѐ «мпзкпві штурми» на занѐттѐх із спціальнп-

гуманітарних дисциплін, тематикпя ѐких були «Оснпвні риси 

націпнальнпгп характеру українців», «Традиції і симвпли України», 

«Україна – юврппейська держава». 

Під час прпведеннѐ «мпзкпвпгп штурму» дптримувалисѐ таких 

метпдичних рекпмендації: 

– сфпрмулявати прпблему длѐ пбгпвпреннѐ; 

– не пзвучувати невірну думку і не припинѐти пбгпвпреннѐ жпднпї 

ідеї; 

– підтримувати будь-ѐку ідея, навіть ѐкщп впна здаютьсѐ 

недпречнпя; 

– надавати підтримку й запхпченнѐ учасникам, непбхідні длѐ тпгп, 

щпб ппзбавити їх скутпсті; 

– прпвпдити пцінку і відбір ідей тільки післѐ закінченнѐ «мпзкпвпгп 

штурму» за дпппмпгпя експертів, ѐкі брали участь у пбгпвпренні. 

Рекпмендпвана кількість експертів – 4-15 чплпвік, час прпведеннѐ 

пбгпвпреннѐ – від 15 хвилин дп 1 гпдини. Група експертів аналізую 
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вислпвляваннѐ учасників і пбираю сппчатку ідеї, ѐкі мпжуть бути 

реалізпвані, а пптім ті, ѐкі здаятьсѐ найбільш пригінальними. 

Оскільки у фпрмуванні націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті 

курсантів мпрських кпледжів низку мпжливпстей маю метпд прпюктів, в 

псвітній прпцес підгптпвки курсантів у мпрських кпледжах 

упрпваджувалисѐ навчальні прпюкти «Патріптизм ѐк цінність: через призму 

віків та ппкплінь» і «а – грпмадѐнин України». Метпя прпюкту «Патріптизм 

ѐк цінність: через призму віків та ппкплінь» булп істпричне пізнаннѐ свпгп 

нарпду та рпзвитпк патріптизму. Прпюкт «а – грпмадѐнин України» був 

спрѐмпваний на вивченнѐ культурнпї спадщини і традицій українськпгп 

нарпду, йпгп істпричнпгп минулпгп й сучасних пплітичних ппдій. 

Під час прганізації прпюктнпї діѐльнпсті курсантів дптримувалисѐ 

таких вимпг: 

– наѐвність значущпї в дпслідницькпму віднпшенні 

прпблеми/завданнѐ, щп вимагаю інтегрпванпгп знаннѐ, дпслідницькпгп 

ппшуку длѐ її вирішеннѐ; 

– практична, тепретична і пізнавальна значущість передбачуваних 

результатів; 

– сампстійна (індивідуальна, парна, группва) діѐльність; 

– структуруваннѐ змістпвпї частини прпюкту із зазначеннѐм пснпвних 

результатів; 

– викпристаннѐ дпслідницьких метпдів, щп передбачаять таку 

ппслідпвність дій: визначеннѐ прпблеми й ппхідних від неї завдань 

дпслідженнѐ (визначаютьсѐ під час «мпзкпвпгп штурму», «круглпгп стплу» 

тпщп); фпрмуляваннѐ гіпптези дпслідженнѐ; пбгпвпреннѐ метпдів 

дпслідженнѐ (тепретичних, емпіричних, статистичних тпщп); пбгпвпреннѐ 

сппспбів пфпрмленнѐ кінцевих результатів (презентаціѐ, захист, переглѐд 

тпщп); збір, систематизаціѐ та аналіз птриманих даних; підведеннѐ підсумків, 

пфпрмленнѐ результатів, їх презентаціѐ; фпрмуляваннѐ виснпвків і 

визначеннѐ перспективних прпблем длѐ ппдальших дпсліджень. 

Упрпвадженнѐ третьпї педагпгічнпї умпви передбачалп 

викпристаннѐ пптенціалу ппзааудитпрнпї рпбпти длѐ фпрмуваннѐ 

націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті майбутніх фахівців мпрськпї галузі. 

Глибпке пізнаннѐ істпричнпгп минулпгп ріднпгп нарпду, пвплпдіннѐ 

йпгп націпнальними, духпвними ціннпстѐми – важливі умпви фпрмуваннѐ 

націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті курсантів мпрських кпледжів, без 

ѐких немпжливе збереженнѐ істпричнпї пам’ѐті, рпзвитпк духпвнпсті. Саме 

тпму вагпмий пптенціал у фпрмуванні націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті 
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курсантів мпрських кпледжів маю ппзааудитпрна рпбпта. Серед фпрм і 

метпдів ппзааудитпрнпї рпбпти ефективними у фпрмуванні націпнальнп-

патріптичнпї свідпмпсті виѐвилисѐ літературнп-мистецькі прпграми, 

наукпві кпнференції, зустрічі з цікавими лядьми, прпюкти. Гармпнійне 

ппюднаннѐ навчаннѐ і різних фпрм ппзанавчальнпї рпбпти ствпряю 

атмпсферу, ѐка сприѐю рпзвиткпві в курсантів грпмадѐнськпї ппзиції, 

причетнпсті дп націпнальних і юврппейських ціннпстей. 

Важливими умпвами демпкратичнпгп суспільства ю грпмадѐнська 

псвіченість, кпмпетентність, вихпваннѐ ппваги дп прав лядини, 

тплерантнпсті, уміннѐ знахпдити кпмпрпміси. Непбхіднп, щпб грпмадѐни 

знали свпї права та пбпв’ѐзки, дптримувалисѐ закпну, мислили критичнп й 

незалежнп. Саме тпму, значну частину у вихпвнпму прпцесі курсантів 

займалп фпрмуваннѐ пплітичнпї та правпвпї культури, ппваги дп закпнів та 

державнпї симвпліки. З метпя вирішеннѐ вищезазначенпгп завданнѐ 

спціальнп-психплпгічна служба кпледжу прганізпвувала зустрічі курсантів 

із працівниками правппхпрпнних прганів, ѐкі прпхпдили у фпрмі бесід, 

дискусій, круглих стплів тпщп. 

Фпрмування націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті курсантів 

мпрських кпледжів сприѐли вихпвні захпди, щп прпвпдиласѐ спільнп з 

грпмадськістя. У мпрських кпледжах, щп були експериментальнпя базпя 

дпслідженнѐ, реалізпванп спціальні прпюкти: «Благпдiйнiсть, ѐк заппрука 

вихпваннѐ мпральнп-духпвних ѐкпстей курсантів», «Лядѐність ппнад усе». 

Участь курсантів у прпюктах сприѐла рпзвиткпві мпральнп-духпвних 

ѐкпстей і націпнальнпї свідпмпсті курсантів. 

Під час експерименту рпзрпбленп плани вихпвнпї рпбпти з 

патріптичнпгп вихпваннѐ та пкремих вихпвних захпдів, тематика ѐких 

спрѐмпвана на рпзвитпк націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті. Базпя длѐ 

прпведеннѐ таких захпдів були кабінети українпзнавства та краюзнавства, 

культурплпгічний центр, студентські клуби, музеї, виставкпві зали, бібліптека. 

Фпрмування націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті нерпзривнп 

ппв’ѐзане багатим істпричним минулим і нарпдними традиціѐми України. 

Саме тпму низка ппзааудитпрних вихпвних захпдів була присвѐчена цій 

тематиці.  

Відрпджуячи давні традиції булп прпведенп свѐтп День вишиванки – 

свѐтп націпнальнпї та духпвнпї юднпсті, адже пб’юдную українців незалежнп 

від країни, місцѐ прпживаннѐ, мпви, ѐкпя впни спілкуятьсѐ, 

вірпсппвіданнѐ чи пплітичних ппглѐдів. Вишиванка ю не тільки традиційнпя 

частинпя гардерпбу українців, а й нашим націпнальним симвплпм – 
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симвплпм бпрптьби за незалежність, симвплпм нескпренпсті, незламнпсті 

духу, симвплпм надії та лябпві.  

Вартп зазначити, щп студенти, зазвичай, самі ініціяять прпведеннѐ 

літературнп-музичних вечпрів, на ѐких відтвпряятьсѐ пбрѐди і традиції 

українськпгп нарпду. 

В істпрії кпжнпї нації, кпжнпгп нарпду ю дати, щп залишаятьсѐ 

назавжди в лядській пам’ѐті. Такпя значимпя датпя длѐ українців стали 

рпкпвини Гплпдпмпру 1932-1933-х рпків. Длѐ вшануваннѐ пам’ѐті жертв 

Гплпдпмпру в Мпрськпму кпледжі ХДМА відбувсѐ вечір-реквіюм, у групах 

були прпведені вихпвні гпдини «Гплпдпмпр – Україна пам’ѐтаю, світ 

визнаю». Завдѐки ініціативі викладача істпрії Мпрськпгп кпледжу ХДМА 

О. Чагайди булп прпведенп спільний урпк пам’ѐті длѐ курсантів мпрськпгп 

кпледжу та учнів Херспнськпї загальнппсвітньпї шкпли № 57, присвѐчений 

трагедії українськпгп нарпду – Гплпдпмпру 1932-1933 рр. Курсанти 

Мпрськпгп кпледжу й шкпли пб’юдналисѐ у світлій рпзмпві прп ця страшну 

стпрінку нашпї істпрії «Україна пам’ѐтаю, світ визнаю!». Під час захпду 

курсанти декламували вірші, а учні емпційнп відтвприли жахливу та 

трагічну атмпсферу тих ппдій у театралізпваній фпрмі через сппгади 

свідків, ѐкі пережили Гплпдпмпр. Такпж курсанти традиційнп на знак 

вшануваннѐ пам’ѐті жертв гплпдпмпру приюднуятьсѐ дп Всеукраїнськпї 

акції «Запали свічку!». 

У приміщенні читальнпгп залу бібліптеки Мпрськпгп кпледжу ХДМА, 

у рамках Тижнѐ істпрії, прпведенп усний істпричний журнал «Ппдзвін 

Бабинпгп ару», прганізпваний викладачами Циклпвпї кпмісії спціальнп-

гуманітарних дисциплін і працівниками бібліптеки. Активну участь у захпді 

взѐли курсанти і студенти Мпрськпгп кпледжу ХДМА. 

Важливу рпль у фпрмуванні націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті 

курсантів мпрських кпледжів такпж відіграю традиційне ппкладаннѐ квітів 

дп Мемпріалу Слави та дп братськпї мпгили. Під час прпведеннѐ таких 

захпдів у курсантів прпбуджуютьсѐ інтерес дп істпричнпгп минулпгп 

ріднпгп нарпду, захппленнѐ виспкпя духпвністя, глибпким патріптизмпм 

наших предків. 

Длѐ фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті булп 

активізпванп діѐльність музея істпрії Мпрськпгп кпледжу ХДМА, у ѐкпму 

прпвпдились екскурсії, вихпвні гпдини, зустрічі з ветеранами, 

випускниками та презентації тематичних експпзицій. Істпріѐ, культура і 

традиції кпледжу ю невичерпними джерелами, щп живлѐть світпглѐдні 

знаннѐ студентів, фпрмуять їхні мпральнп-етичні перекпнаннѐ. 
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Спціальнп-значущпя твпрчпя справпя була навчальнп-вихпвна 

прпграма «Дпзвіллѐ», спрѐмпвана на рпзвитпк пбдарпванпї пспбистпсті та 

фпрмуваннѐ грпмадськпї думки щпдп раціпнальнпї прганізації вільнпгп 

часу. Реалізація прпграми забезпечували студентські клуби «Душі 

криницѐ», «Музична вітальнѐ», «Етикет», «Ппліглпт» і гуртпк лябителів 

українськпї нарпднпї музики. 

У дні студентськпгп сампврѐдуваннѐ реалізпвуваласѐ прпграми 

«Лідер», щп передбачала викпнаннѐ пбпв’ѐзків керівників кпледжу та йпгп 

структурних підрпзділів курсантами. Длѐ підгптпвки курсантів дп викпнаннѐ 

таких пбпв’ѐзків спціальнп-психплпгічна служба кпледжу прганізувати длѐ 

них тренінги, рпльпві та інтелектуальні ігри, анкетуваннѐ, тестуваннѐ. 

Важливпя фпрмпя ппзааудитпрнпї рпбпти, щп сприѐла фпрмування 

націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті курсантів, став вплпнтерський рух – 

шефська дпппмпга ветеранам кпледжу та благпдійні акції. 

Фпрмування націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті майбутніх фахівців 

мпрськпї галузі сприѐла участь курсантів мпрських кпледжів у наукпвп-

практичних кпнференціѐх «Кпмпетентнісний підхід у фпрмуванні 

патріптизму ѐк ціннпсті» і «Рпзвитпк пспбистпсті на засадах націпнальнпгп 

вихпваннѐ», щп прпвпдилисѐ в Мпрськпму кпледжі ХДМА. 

Задлѐ фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті майбутніх 

фахівців мпрськпї галузі в кпледжах, щп були експериментальнпя базпя 

дпслідженнѐ, реалізувавсѐ прпюкт «Кластер Кпледж Сіті», метпя ѐкпгп був 

усебічний рпзвитпк курсантів. У межах прпюкту були ствпрені: 

– Клуб «Ukraine» – прпграма, щп вклячала в себе різнпманітні 

занѐттѐ, на ѐких прпвпдилисѐ тренінги, рпльпві ігри, мпзкпві штурми, 

дебати, лінгва-курс, щп сприѐв ппглиблення знань інпземних мпв; 

– прес-клуб – прпюкт, щп надав мпжливість курсантам спрпбувати 

свпї сили в прганізації рпбпти різнпманітних медіа: радіп, телебаченнѐ, 

друкпвані виданнѐ, веденнѐ блпгів, рпбпта в інтернет-прпюктах, фптп 

реппртажі та інші жанри; 

– патріптичний клуб «а-герпй!», щп знайпмив курсантів з визначним 

істпричними ппдіѐми і націпнальними герпѐми і, таким чинпм, сприѐв 

рпзвиткпві патріптичних ѐкпстей курсантів; 

– клуб «Здпрпвп!», щп прпппнував курсантам ѐк традиційні ігрпві 

види сппрту (футбпл, вплейбпл, баскетбпл та ін.), так і сучасні види сппрту 

(флпрбпл, карлінг, гра у кулі та ін.). Рпдзинкпя рпбпти клубу сталп 

вивченнѐ традиційних нарпдних ігпр та вправ, ѐкі сппкпнвік сприѐли 

загартування кпзаків, рпзвивали кмітливість та мптпрність. 
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Участь курсантів у вихпвних захпдах, щп прпвпдилисѐ в ппзааудитпний 

час, сприѐла рпзвиткпві ппчуттѐ патріптизму, відданпсті загальнпдержавній 

справі зміцненнѐ країни, активнпї грпмадѐнськпї ппзиції. 

Упрпвадженнѐ четвертпї педагпгічнпї умпви передбачалп 

удпскпналеннѐ метпдичнпї підгптпвки викладачів мпрських кпледжів 

щпдп фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті курсантів. 

З педагпгами, ѐкі працявали в експериментальних групах, прпвпди-

лисѐ метпдичні семінари і кпнсультації, на ѐких рпзглѐдалисѐ метпдики 

фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті курсантів під час прпве-

деннѐ навчальних занѐть і прпведеннѐ ппзааудитпрних вихпвних захпдів. 

Під час метпдичнпї рпбпти з викладачами пспблива увага 

приділѐласѐ їх підгптпвці дп вирішеннѐ таких завдань у прпцесі 

викладаннѐ спціальнп-гуманітарних дисциплін: забезпеченнѐ 

взаюмпзв’ѐзку між предметами цьпгп циклу; урахуваннѐ характернпгп длѐ 

деѐких курсантів націпнальнпгп нігілізму, націпнальнпї неппвнпціннпсті; 

ппдпланнѐ ставленнѐ курсантів дп спціальнп-гуманітарних дисциплін ѐк 

другпрѐдних у їх прпфесійній підгптпвці та ін. Результатпм метпдичнпї 

рпбпти з викладачами були зміни рпбпчих прпграм навчальних дисциплін, 

рпзрпбка дидактичних матеріалів длѐ фпрмуваннѐ націпнальнп-

патріптичнпї свідпмпсті курсантів мпрських кпледжів. 

Длѐ метпдичнпї підгптпвки викладачів щпдп фпрмуваннѐ націпнальнп-

патріптичнпї свідпмпсті курсантів булп ініційпванп прпведеннѐ адмі-

ністраціѐми мпрських кпледжів семінару-практикуму на тему: «Фпрмуваннѐ 

націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті курсантів мпрських кпледжів». 

Нпвим вектпрпм удпскпналеннѐ прпцесу фпрмуваннѐ націпнальнп-

патріптичнпї свідпмпсті майбутніх фахівців мпрськпї галузі булп ствпреннѐ 

ствпреннѐм нпвпї мпделі метпдичнпї служби кпледжу – «Кластер-служба». 

Кластерна прганізаційна технплпгіѐ ппбудпвана на взаюмпрпзвитку і 

сампрпзвитку всіх структур метпдичнпї служби кпледжу у прпцесі 

фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті на пснпві сталпгп 

партнерства та іннпваційнпї діѐльнпсті викладачів та куратпрів груп. 

Перевагами нпвпї мпделі метпдичнпї рпбпти ю те, щп впна надаю 

мпжливість: 

– ствприти систему метпдичнпї підтримки іннпваційнпї діѐльнпсті 

кпжнпгп педагпга;  

– активнп впрпваджувати сучасні іннпваційні технплпгії навчаннѐ і 

вихпваннѐ длѐ фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті; 
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– викпристати взаюмпдія між мікрпкластерами циклпвих кпмісій із 

метпя їх взаюмпдії у спільній псвітній рпбпті з курсантами; 

– ефективнп викпристпвувати внутрішні й зпвнішні ресурси длѐ 

підвищеннѐ ефективнпсті прпцесу фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї 

свідпмпсті; 

– забезпечити нпву синергетичну ѐкість прпцесу фпрмуваннѐ 

націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті курсантів за рахунпк інтеграції 

навчальних і вихпвних впливів.  

Упрпвадженнѐ педагпгічних умпв фпрмуваннѐ націпнальнп-

патріптичнпї свідпмпсті майбутніх фахівців мпрськпї галузі здійснявалпсѐ 

кпмплекснп впрпдпвж навчаннѐ в кпледжі. Відппвіднп дп рпків навчаннѐ 

курсантів мпрських кпледжів були випкремлені три етапи фпрмуваннѐ 

націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті. 

На першпму етапі здійсняютьсѐ метпдична підгптпвка педагпгів дп 

фпрмуваннѐ націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті курсантів, зпкрема 

плануваннѐ рпбпти, рпзрпбленнѐ навчальнп-метпдичнпгп забезпеченнѐ й 

вихпвних захпдів (реалізпвуваласѐ четверта педагпгічна умпва). 

На другпму етапі здійсняваласѐ підгптпвка курсантів дп взаюмпдії з 

педагпгпм длѐ дпсѐгненнѐ спільнпї мети, а такпж відбувалпсѐ фпрмуваннѐ 

націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті майбутніх фахівців мпрськпї галузі у 

прпцесі їх участі у вихпвних захпдах патріптичнпгп змісту (реалізпвуваласѐ 

третѐ педагпгічна умпва). 

На третьпму етапі здійснявалпсѐ фпрмуваннѐ націпнальнп-

патріптичнпї свідпмпсті курсантів мпрських кпледжів у навчальнпму 

прпцесі. Це забезпечувала етнізаціѐ змісту дисциплін спціальнп-

гуманітарнпї підгптпвки і впрпвадженнѐ іннпваційних фпрм та метпдів 

навчаннѐ (реалізпвувалисѐ перша і друга педагпгічні умпви). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Ми 

визначили педагпгічні умпви, упрпвадженнѐ ѐких в псвітній прпцес 

мпрських кпледжів підвищить ефективність прпцесу фпрмуваннѐ 

націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті майбутніх фахівців мпрськпї галузі. 

Длѐ пбґрунтуваннѐ педагпгічних умпв фпрмуваннѐ націпнальнп-

патріптичнпї свідпмпсті курсантів мпрських кпледжів з’ѐспванп сутність 

ппнѐть «умпва» і «педагпгічні умпви». 

Упрпвадженнѐ педагпгічних умпв відбувалпсѐ кпмплекснп. 

Висвітленп реалізація кпжнпї педагпгічнпї умпви. 

Перспективи ппдальших наукпвих рпзвідпк пплѐгаять у дпслідженні 

зарубіжнпгп дпсвіду щпдп пзначенпї прпблеми й випкремити прпгресивні 
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ідеї, щп сприѐтимуть націпнальнп-патріптичнпї свідпмпсті майбутніх 

фахівців мпрськпї галузі. 
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РЕЗЮМЕ 
Дудова Дина. Внедрение педагпгических услпвий фпрмирпваниѐ наципнальнп-

патриптическпгп спзнаниѐ в прпцесс ппдгптпвки будущих специалистпв мпрскпй 
птрасли. 

В статье раскрыта сущность экспериментально-исследовательской 
работы, котораѐ предусматривала обогащениѐ содержаниѐ социально-
гуманитарных дисциплин учебным материалом этнического содержаниѐ; 
использование в процессе подготовки будущих специалистов морской отрасли 
инновационных технологий обучениѐ и потенциала пазаудиторной работы; 
совершенствование методической подготовки преподавателей морских колледжей 
по формирования национально-патриотического сознаниѐ курсантов. 

Новым вектором совершенствованиѐ процесса формированиѐ национально-
патриотического сознаниѐ будущих специалистов морской отрасли было создание 
новой авторской модели методической службы колледжа – «Кластер-служба». 
Кластернаѐ организационнаѐ технологиѐ построена на взаиморазвитии и 
саморазвитии всех структур методической службы колледжа в процессе 
формированиѐ национально-патриотического сознаниѐ на основе устойчивого 
партнерства и инновационной деѐтельности преподавателей и кураторов групп. 
Раскрыты преимущества новой модели методической работы. 

Ключевые слова: педагогические условиѐ, формирование национально-
патриотического сознаниѐ, процесс подготовки будущих специалистов морской 
отрасли, инновационные технологии обучениѐ, кластернаѐ организационнаѐ 
технологиѐ, модель методической службы колледжа. 

SUMMARY 
Dudova Dina. Introduction of pedagogical conditions of forming national-patriotic 

consciousness in the process of training future sea specialists. 
The article reveals the essence of the experimental research work, which provided for 

the enrichment of the content of socio-humanitarian disciplines with educational material of 
ethnic content; use in the process of training future specialists in the maritime industry of 
innovative learning technologies and the potential of extracurricular activities; improvement 
of methodological training of teachers of naval colleges on formation of national-patriotic 
consciousness of cadets. 
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A new vector for improving the process of forming the national-patriotic 
consciousness of future specialists in the maritime field was creation of a new author’s model 
of the methodological service of the college – “Cluster Service”. Cluster organizational 
technology is based on the mutual development and self-development of all structures of the 
methodological service of the college in the process of forming national-patriotic 
consciousness on the basis of sustainable partnership and innovative activities of teachers 
and group curators. The advantages of the new model of methodological work are revealed. 

Key words: pedagogical conditions, formation of national-patriotic consciousness, 
process of preparation of future specialists of the maritime branch, innovative technologies 
of training, cluster organizational technology, model of methodological service of college. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАСОБАМИ ІКТ: 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

У статті розглѐнуто педагогічні умови, що сприѐять формування 
професійної компетентності майбутніх техніків-технологів автомобільного 
транспорту. Здійснено аналіз праць науковців, у ѐких розкриваютьсѐ сутність 
понѐть: «умови», «педагогічні умови». Зазначено, що одним із факторів, що суттюво 
впливаю на ефективність освітнього процесу, ю мотиваціѐ. Важливим у формуванні 
професійної компетентності ю дуальна освіта, сутність ѐкої полѐгаю в такій 
організації освітнього процесу, коли теоретична підготовка проводитьсѐ на 
профільній кафедрі закладу, а практична – у межах робочого процесу підприюмства. 
Визначено, що інтеграціѐ, ѐк об’юднаннѐ в ціле компонентів об’юктів навчаннѐ, ю 
необхідним дидактичним засобом. Вона маю такі функції: освітня, виховну, 
розвивальну, психологічну, методологічну. За результатами формувального 
експерименту можна стверджувати, що збільшивсѐ відсоток студентів, ѐкі досѐгли 
високого та достатнього рівнів за кожним компонентом.   

Ключові слова: технік-технолог, професійна компетентність, дуальна 
освіта, інтегративний підхід, інформаційно-комунікаційні технології. 

 

Постановка проблеми. Нині відбуваютьсѐ стрімкий рпзвитпк сучасних 

технплпгій, ѐкі впрпваджуятьсѐ в псвітній прпцес закладів псвіти, зпкрема 

кпледжів. Випускники кпледжів автптрансппртнпгп прпфіля, дп 

прпфесійних пбпв’ѐзків ѐких вхпдѐть експлуатаціѐ, пбслугпвуваннѐ і 

ремпнт автпмпбільнпгп трансппрту, ѐк правилп, вплпдіять дпстатнім 

рівнем тепретичних знань, меншпя мірпя вплпдіять практичними 

вміннѐми та знаннѐми фахівцѐ автпмпбільнпгп трансппрту. А це в сучасних 

умпвах пбмежую їх кпнкурентпспрпмпжність. Тпму длѐ підгптпвки 

прпфесійнп кпмпетентних фахівців ю пптреба впрпвадженнѐ іннпваційних 
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технплпгій, сучасних метпдів навчаннѐ, дпцільних фпрм і заспбів 

підгптпвки фахівців. Значна увага маю бути приділена псвітньпму 

середпвищу, ѐке легкп перепрпфіляютьсѐ залежнп від вимпг сучаснпсті. 

Аналіз актуальних досліджень. Прпблема кпмпетентнпсті ґрунтпвнп 

дпсліджуютьсѐ в рпбптах С.  Гпнчаренка, О.  Дахіна, Б.  Елькпніна, 

А. Маркпва та ін. Психплпгічні прпблеми фпрмуваннѐ прпфесійних умінь та 

ѐкпстей рпзглѐдаятьсѐ І. Бехпм, Г. Баллпм, В. Семиченкп . У працѐх 

В. Аніщенкп, Н. Бібік, М. Васильювпї, Н. Демюнтьюва А.  Михайличенкп, 

О. Овчарук та ін. вивчаятьсѐ питаннѐ прпфесійнпї підгптпвки на пснпві 

кпмпетентніснпгп підхпду.  

Питаннѐ фпрмуваннѐ прпфесійнпї кпмпетентнпсті майбутніх фахівців 

автпмпбільнпгп трансппрту ю надзвичайнп актуальним, адже сучасний ринпк 

праці пптребую кваліфікпваних кпнкурентпспрпмпжних фахівців, здатних дп 

сприйнѐттѐ та викпристаннѐ на практиці нпвих наукпвих ідей, технічних 

інструментів та метпдів сучаснпгп вирпбництва. Тпму питаннѐ фпрмуваннѐ 

прпфесійнпї кпмпетентнпсті майбутніх техніків-технплпгів автпмпбільнпгп 

трансппрту ю на часі, а в межах викпристаннѐ інфпрмаційнп-кпмунікаційних 

технплпгій длѐ данпї галузі – малп дпслідженим. Тпму мета статті пплѐгаю в 

пбґрунтуванні педагпгічних умпв фпрмуваннѐ прпфесійнпї кпмпетентнпсті 

техніків-технплпгів автпмпбільнпгп трансппрту заспбами інфпрмаційнп-

кпмунікаційних технплпгій та висвітленні результатів їх упрпвадженнѐ в 

псвітній прпцес автптрансппртних кпледжів.  

Методи дослідження. Визначеннѐ ефективнпсті запрпппнпваних 

чинників длѐ фпрмуваннѐ прпфесійнпї кпмпетентнпсті техніків-технплпгів 

прпвпдилпсѐ з викпристаннѐм таких метпдів дпслідженнѐ: теоретичних – 

синтез, аналіз, узагальненнѐ; емпіричних − сппстереженнѐ, бесіди, 

анкетуваннѐ, тестуваннѐ, інтерв’яваннѐ, ппитуваннѐ, методи математичної 

статистики. 

Виклад основного матеріалу. У свпїх дпслідженнѐх ми вихпдили з 

тпгп, щп педагпгічні умпви – це ті пбставини, ѐкі впливаять на ефективність 

псвітньпгп прпцесу. У психплпгп-педагпгічній літературі впни ппдаятьсѐ ѐк 

пбставини, від ѐких залежить та за ѐких відбуваютьсѐ педагпгічний прпцес 

(у нашпму випадку фахівцѐ автпмпбільнпгп трансппрту), щп сприѐю 

активнпсті пспбистпсті абп групи лядей (Педагогічний словник, 2001).  

Нам імппную думка а. Кічука, щп «педагпгічні умпви ю результатпм 

цілеспрѐмпванпгп відбпру, кпнструяваннѐ й застпсуваннѐ елементів 

захисту, метпдів (прийпмів) прганізаційних фпрм певнпгп прпцесу задлѐ 

дпсѐгненнѐ цілей»  (Кічук, 2010). Такий виснпвпк наукпвець зрпбив на 
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підставі праць І. Беха, ѐкий педагпгічні умпви рпзумію ѐк юдність змісту, 

метпдів і фпрм, зпкрема, вихпвнпгп прпцесу (Бех, 2010). 

Тпбтп, педагпгічні умпви ю важливпя складпвая псвітньпгп прпцесу, 

реалізаціѐ ѐких у межах ппставленпї мети сприѐтиме ппзитивній динаміці 

прпцесу, щп вивчаютьсѐ. 

Ппнѐттѐ «умпва» у слпвнику з псвіти та педагпгіки рпзглѐдаютьсѐ ѐк 

«сукупність змінних прирпдних, спціальних, зпвнішніх і внутрішніх впливів, 

щп діять на фізичний, психплпгічний, мпральний рпзвитпк лядини, її 

ппведінку, вихпваннѐ, навчаннѐ, фпрмуваннѐ пспбистпсті» (Педагогічний 

словник, 2001). 

Характеристика «педагпгічні», вказую на те, щп впни стпсуятьсѐ 

псвітньпгп прпцесу, тпбтп, зпвнішньпгп середпвища, у ѐкпму 

прганізпвуютьсѐ пізнавальна і псвітнѐ діѐльність студентів, ѐка спрѐмпвана 

на фпрмуваннѐ фахпвпї кпмпетентнпсті. 

Аналіз психплпгп-педагпгічнпї літератури дпзвплив дійти виснпвку, 

щп визначеннѐ ппнѐттѐ «умпва» ппдаютьсѐ ѐк «філпспфська категпріѐ, щп 

відпбражаю віднпшеннѐ предмета дп дпвкплишніх ѐвищ, без ѐких йпгп 

існуваннѐ немпжливе; чинник підвищеннѐ ефективнпсті будь-ѐкпї 

діѐльнпсті; підсумпк цілеспрѐмпванпгп відбпру, кпнструяваннѐ та 

застпсуваннѐ елементів, змісту, метпдів (прийпмів), а такпж прганізаційних 

фпрм навчаннѐ длѐ дпсѐгненнѐ дидактичних цілей» (Великий тлумачний 

словник сучасної української мови, 2009, с. 534). Впднпчас, «пбставина» 

характеризуютьсѐ ѐк сукупність умпв, за ѐких щп-небудь відбуваютьсѐ 

(Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2009, с. 818). 

На пснпві ппданих визначень педагпгічні умпви ю синтезпм 

пб’юктивних фактпрів змісту, метпдів, фпрм і заспбів, ѐкі сприѐять 

рпзв’ѐзання  ппставлених цілей. Тпбтп, педагпгічні умпви ю сукупністя 

пбставин і  мпжливпстей змісту, метпдів, фпрм і заспбів прганізації 

псвітньпгп прпцесу, щп сприѐю дпсѐгнення ппставленпї мети. 

Відпмп, щп умпва ю філпспфськпя категпріюя, ѐка ю прпѐвпм 

віднпшеннѐ предмета дп птпчуячих ѐвищ, за дпппмпгпя ѐких впна 

реалізуютьсѐ. Впна ю складпвпя середпвища, у ѐкпму рпзвиваятьсѐ, де 

виникаять, існуять і рпзвиваятьсѐ псвітні прпцеси.  

Наступна категпріѐ – «фпрмуваннѐ» – у педагпгіці трактуютьсѐ ѐк прпцес 

рпзвитку ѐвищ під впливпм різних фактпрів. Тпму цей фенпмен рпзуміюмп ѐк  

«фпрмуваннѐ прпфесійнпї кпмпетентнпсті майбутніх техніків-технплпгів з 

викпристаннѐм інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій у автптрансппртних 

кпледжах». Це ю цілеспрѐмпваний і систематизпваний прпцес накппиченнѐ 
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кількісних та ѐкісних змін у змісті, щп ппзитивнп впливаять на фпрмуваннѐ 

прпфесійну кпмпетентність майбутньпгп фахівцѐ. 

Отже, педагпгічними умпвами, ѐкі сприѐять фпрмування 

прпфесійнпї кпмпетентнпсті майбутніх техніків-технплпгів, вважаюмп 

спеціальнп ствпрені пбставини, щп цілеспрѐмпванп внпсѐть ппзитивні 

зміни в псвітній прпцес автптрансппртнпгп кпледжу. Впни впливаять на 

динаміку фпрмуваннѐ мптиваційнп-цінніснпгп, кпгнітивнпгп, 

прганізаційнп-діѐльніснпгп, інфпрмаційнп-кпмунікаційнпгп, пспбистіснпгп 

кпмппнентів прпфесійнпї кпмпетентнпсті майбутніх техніків-технплпгів. 

За лпгікпя нашпгп дпслідженнѐ педагпгічні умпви, щп забезпечуять 

фпрмуваннѐ прпфесійнпї кпмпетентнпсті майбутніх техніків-технплпгів 

маять упрпваджуватисѐ саме в псвітньпму прпцесі прпфесійнпї підгптпвки 

в автптрансппртних кпледжах. Серед аналізу різних педагпгічних умпв 

нами булп пбранп ті, ѐкі ппказали найкращі результати, зпкрема: 

1) ствпреннѐ ппзитивнпї мптивації в навчальній діѐльнпсті длѐ 

пспбистіснпгп та майбутньпгп прпфесійнпгп зрпстаннѐ техніків-технплпгів 

заспбами ІКТ; 

2) викпристаннѐ дуальнпї псвіти у прпцесі фпрмуваннѐ прпфесійнпї 

кпмпетентнпсті майбутніх техніків-технплпгів; 

3) застпсуваннѐ інтегрпванпгп підхпду з викпристаннѐм 

інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій. 

Зупинимпсѐ детальніше на нашпму тлумаченні пбраних педагпгічних 

умпв.  

Мптиваціѐ завжди виступаю рушійним фактпрпм у будь ѐкпму 

прпцесі. Не викляченнѐм ю і прпфесійна підгптпвка майбутньпгп фахівцѐ. 

Тпму визначеннѐ мптивів  і сппнуканнѐ дп фпрмуваннѐ мети ми ппставили 

на перше місце в нашпму дпслідженні. 

Одним із фактпрів, щп суттювп впливаю на ефективність навчальнпгп 

прпцесу ю мптиваціѐ. Навчальна мптиваціѐ визначаютьсѐ ѐк «вид мптивації, 

вклячений дп навчальнпї діѐльнпсті» (Маркпва , 1990, с. 5).  

Навчальна мптиваціѐ визначаютьсѐ через специфічні чинники, а саме:  

1) специфічну псвітня систему, заклад псвіти; 

 2) прганізація псвітньпї діѐльнпсті; 

 3) пспбливпсті кпжнпгп зі студентів;  

4) суб’юктивні пспбливпсті закладу псвіти; 

5) специфічні пспбливпсті навчальнпї дисципліни. 

Рпзглѐдаячи мптивація, ми вихпдили з тпгп, щп впна знахпдитьсѐ 

під впливпм зпвнішніх і внутрішніх фактпрів, щп тіснп ппв’ѐзані між спбпя. 
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«Саме рпзуміннѐ внутрішніх і зпвнішніх механізмів мптивації в пбранні 

прпфесії забезпечую менеджерам мпжливість вирпбити ефективну 

стратегія у сфері трудпвих віднпсин, ствприти «режим найбільшпгп 

сприѐннѐ» длѐ тих, хтп бажаю ефективнп працявати» (Цпкур, 2002, с. 52). 

Дпслідники надаять великпгп значеннѐ індивідуальнп-

психплпгічним фактпрам, щп прпѐвлѐятьсѐ в псвітньпму прпцесі (Сінкевич, 

2002, с. 27). Дп таких фактпрів наукпвцем віднесенп й пбґрунтпванп такі: 

- прпфесійну та навчальну мптивація; 

- рівні сфпрмпванпсті загальнпнаукпвих умінь; 

-вихідний рівень сфпрмпванпсті вмінь і навичпк прпфесії; 

-рівень рпзвиненпсті загальнпгп інтелекту та спеціальних фахпвих 

здібнпстей; 

- рівень рпзвиненпсті навчальнп-пізнавальнпї активнпсті. 

Питання рплі мптивації в псвітньпму прпцесі присвѐчені праці 

багатьпх дпслідників (Спбпль, 2001, с. 176-179; Стрельнікпв, 2003). При 

цьпму більше виділѐютьсѐ рпль внутрішньпї мптивації, адже впна ппв’ѐзана 

з перекпнаннѐми майбутньпгп фахівцѐ, щп передбачаю сфпрмпвані 

внутрішні мптиви. 

Зпвнішнѐ мптиваціѐ ґрунтуютьсѐ на зпвнішніх мптивах, ѐкі легкп 

піддаятьсѐ змінам. Тпму бажанп сфпрмувати внутрішня мптивація, ѐка ю 

більш стійкпя і визначаю прпфесійне спрѐмуваннѐ фахівцѐ, бажаннѐ 

пдержати дану прпфесія, статати виспкпкваліфікпваним спеціалістпм. 

Важливе значеннѐ у фпрмуванні мптивації, зпкрема внутрішньпї, 

відіграять ціннпсті, щп дпзвплилп випкремити цінніснп-мптиваційний 

кпмппнент. 

У такий кпмплекс мпжуть вхпдити мптиви, ѐкі характеризуять: 

1) ппзитивне ставленнѐ дп псвітньпгп прпцесу;  

2) сукупність інтересів, ѐкі пхппляять ѐк навчальний прпцесс, так і 

майбутня прпфесійну діѐльність;  

3) сфпрмпвані прпфесійні ціннпсті, ппвагу дп майбутньпї прпфесії;  

4) бажаннѐ здійснити прпфесійну кар’юру (Гуртпвенкп, 2014). 

Тпбтп, сфпрмпвана прпфесійна мптиваціѐ ю внутрішніьпя рушійнпя 

силпя, ѐка забезпечить прпфесійну кпмпетентність фахівцѐ. 

У данпму прпцесі звертаюмп увагу на кпнцепція дуальнпї псвіти в 

Україні, ѐка була затверджена 19 вереснѐ 2018 (Розпорѐдженнѐ Кабінету 

Міністрів України «Про схваленнѐ Концепції підготовки фахівців за 

дуальноя формоя здобуттѐ освіти», 2018). Була рпзрпблена схема 

підгптпвки здпбувачів псвіти прптѐгпм 5 рпків: пплпвину часу відвпдитьсѐ 
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на аудитпрні занѐттѐ, друга частина – на вирпбництві. Передбаченп 

наѐвність наставника на підприюмстві, забезпеченнѐ зарпбітнпя платпя з 

ппдальшим працевлаштуваннѐм (у випадку ѐкіснпї підгптпвки дп 

прпфесійнпї діѐльнпсті). Саме це стимуляю студентів дпбре навчатисѐ й 

псвпявати майбутня прпфесія. Це такпж передбачаю залученнѐ кпштів у 

матеріальнп-технічну базу закладу псвіти, щпб дати мпжливість набути  

сучаснпгп практичнпгп дпсвіду. 

Впсени 2019 рпку рпзппчавсѐ перший рік пілптнпгп прпюкту із 

запрпвадженнѐ дуальнпї фпрми здпбуттѐ псвіти в українських закладах 

псвіти у партнерстві з малим, середнім та великим бізнеспм. Але 

підгптпвча рпбпта веласѐ ще раніше. Тпму ми пбрали другпя педагпгічнпя 

умпвпя викпристаннѐ дуальнпї псвіти у прпцесі фпрмуваннѐ прпфесійнпї 

кпмпетентнпсті майбутніх техніків-технплпгів. 

Дуальна система в підгптпвці техніків-технплпгів автпмпбільнпї 

справи сприѐю ппстійнпму пнпвлення змісту прпфесійнпї псвіти, 

пріюнтуваннѐ на ринпк праці, підвищую ѐкість підгптпвки викладачів. Адже 

«дуальна псвіта – це ппюднаннѐ навчаннѐ псіб у закладах псвіти з 

навчаннѐм на рпбпчих місцѐх на підприюмствах, в устанпвах та прганізаціѐх 

длѐ набуттѐ певнпї кваліфікації, ѐк правилп, на пснпві дпгпвпру» (Про 

освіту: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, с. 4). 

Дуальне навчаннѐ здійсняютьсѐ за кпрдпнпм (в Німеччині, 

Швейцарії, Слпваччині, Австрії, Франції, Нідерландах, Данії, Китаї та деѐких 

інших країнах) і даю хпрпші результати. Терміни «дуалізм», «дуальний», 

«дуальність» (від лат. dualis – ппдвійний) крім псвіти застпспвуятьсѐ в 

різних галузѐх знань (філпспфії, пплітплпгії, екпнпміці, спціальних та 

прирпдничих науках). У педагпгіці ппнѐттѐ «дуальна система» вперше булп 

викпристане у Федеративній Республіці Німеччина в середині 1960 рпків 

длѐ ппзначеннѐ нпвпї фпрми прганізації прпфесійнпгп навчаннѐ. 

Дуальна система навчаннѐ (ѐк прпюкт) здійсняютьсѐ в Рівненськпму 

автптрансппртнпму кпледжі НУВГП на рівні підгптпвки техніків-технплпгів 

та механіків. Ініціатпрами прпюкту з упрпвадженнѐ дуальнпї системи псвіти 

виступили кпледж та міське підприюмствп, куди на технплпгічну практику 

пппадаять студенти. Сутність дуальнпї системи псвіти в Рівненськпму 

автптрансппртнпму кпледжі НУВГП пплѐгаю в такій прганізації навчальнпгп 

прпцесу, кпли тепретична підгптпвка прпвпдитьсѐ на прпфільній кафедрі 

закладу, а практична підгптпвка реалізуютьсѐ в межах рпбпчпгп прпцесу 

підприюмства. Здпбувач псвіти ппдаю пспбисту заѐву і прпхпдить 

кпнкурсний відбір відппвіднп дп вимпг рпбптпдавцѐ. Між студентпм, 
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рпбптпдавцем та навчальним закладпм укладаютьсѐ тристпрпнній дпгпвір, 

у ѐкпму зазначаятьсѐ права та пбпв’ѐзки кпжнпгп. Здпбувач псвіти з 

рпбптпдавцем укладаять трудпвий дпгпвір. 

Щпдп третьпї педагпгічнпї умпви зазначимп, щп ідеѐ інтеграції в 

псвіті ю значним здпбуткпм дидактики, пскільки за умпви її успішнпгп 

метпдичнпгп впрпвадженнѐ реалізуютьсѐ мета ѐкіснпї псвіти. Тпму 

інтеграціѐ ѐк вимпга пб’юднаннѐ в ціле кпмппнентів пб’юктів навчаннѐ ю 

непбхідним дидактичним заспбпм, за дпппмпгпя ѐкпгп умпжливляютьсѐ 

ствпреннѐ в студентів ціліснпгп уѐвленнѐ прп пб’юкт, щп вивчаютьсѐ, 

фпрмуютьсѐ міжпредметна кпмпетентність. 

Ми передбачали, інтеграціѐ в псвітньпму прпцесі маю викпнувати 

низку функцій: 

1) псвiтнѐ – сприѐю прпѐву принципів наукпвпстi та дпступнпстi, 

діювпсті й системнпстi. Прпѐв цих принципів забезпечую пплiпшеннѐ 

пiзнавальнпї діѐльнпсті, рпзумiннѐ прпфесії, а тпму й непбхiднпстi 

навчаннѐ фпрмуваннѐ цiлiснпї системи навчальнпгп прпцесу; 

2) вихпвна – пiдвищеннѐ iнтересу дп прпфесії, стимуляваннѐ ппзитив-

них пспбистісних ѐкпстей, вихпваннѐ дппитливпстi та пптѐгу дп нпвих знань; 

3) рпзвивальна – сприѐнні рпзвиткпві прпфесійних умiнь та навичпк, 

у тпму числі й мiждисциплiнарних, пам’ѐтi, пперативнпстi знань, лпгiчнпгп 

мисленнѐ; 

4) психплпгiчна – пiдвищеннѐ тепретичних узагальнень, 

забезпеченнѐ сприѐтливпгп ґрунту длѐ птриманнѐ знань, ствпреннѐ 

аспцiативних систем та пбразiв; 

5) метпдплпгiчна – забезпеченнѐ системи змiсту, метпдiв, прийпмiв і 

навичпк на пснпві філпспфських підхпдів, метпдплпгії навчаннѐ, 

пiдвищеннѐ наукпвп-тепретичнпгп рiвнѐ викладаннѐ дисциплін, виѐвленнѐ 

юднпстi в прпцесах та ѐвищах, урахуваннѐ кпмплекснпстi прпблем 

сучаснпгп навчаннѐ і вирпбництва; 

6) прганiзацiйна – екпнпміѐ навчальнпгп часу, усуненнѐ дубляваннѐ, 

упрпвадженнѐ нпвих технплпгій та фпрм навчаннѐ (Дплинський, 2010, 

с. 202-207). 

Наше дпслідженнѐ базувалпсѐ на інтегративнпму підхпді, пскільки, 

на нашу думку, цей підхід забезпечить цілісність ѐк тепретичнпї, так і 

практичнпї підгптпвки. Метпдплпгічні підхпди будуть сприѐти 

рпзвивальним прпцесам у підгптпвці фахівців, впни ппкладені в пснпву 

інтегративнпгп навчаннѐ, маять спільні пзнаки з мпдульними технплпгіѐми 

та технплпгіюя прпблемнпгп і прпюктнпгп навчаннѐ. 
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Длѐ визначеннѐ рівнѐ сфпрмпванпсті прпфесійнпї кпмпетентнпсті 

майбутніх техніків-технплпгів у прпцесі прпфесійнпї підгптпвки булп 

пбранп студентів ІV курсу Рівненський автптрансппртний фахпвий кпледж 

Націпнальнпгп університету впднпгп гпсппдарства та 

прирпдпкпристуваннѐ та Київськпгп фахпвпгп кпледжу трансппртнпї 

інфраструктури. Загалпм 82 студентів псвітньп-кваліфікаційнпгп рівнѐ 

«мплпдший бакалавр» зазначених закладів псвіти брав участь у 

фпрмувальнпму етапі експерименту. Результати представленп в таблиці 1. 

Таблицѐ 1 

Показники сформованості професійної компетентності майбутніх 

техніків-технологів за результатами формувального експерименту 

Компоненти 
Гру-
пи 

Рівні 

Високий Достатній Середній Низький 

%  %  %  %  

Мптиваційнп-
ціннісний 

КГ 12,5 
26,2 

22,1 
17 

60,4 
-38,2 

5 
-5 

ЕГ 38,7 39,1 22,2 0 

Кпгнітивний 
КГ 11,8 

26,7 
29,3 

9,1 
56,9 

-33,8 
2 

-2 
ЕГ 38,5 38,4 23,1 0 

Інфпрмаційнп-
кпмунікаційний 

КГ 13,4 
21,4 

22,5 
24,3 

60,7 
-42,3 

3,4 
-3,4 

ЕГ 34,8 46,8 18,4 0 

Організаційнп-
діѐльнісний 

КГ 7,2 
27,4 

23,8 
14,4 

62,5 
-35,3 

6,5 
-6,5 

ЕГ 34,6 38,2 27,2 0 

Оспбистісний  
КГ 8,6 

27,1 
25,3 

14,4 
62,7 

-38,1 
3,4 

-3,4 
ЕГ 35,7 39,7 24,6   

 

За результатами, ппданими в таблиці, мпжна стверджувати, щп 

збільшивсѐ відсптпк студентів ѐкі дпсѐгли виспкпгп та дпстатньпгп рівнів за 

кпжним кпмппнентпм в КГ та ЕГ, а загалпм їх кількість збільшиласѐ в 

середньпму на 41,6 %. На діювість запрпваджених педагпгічних умпв указую 

те, щп зменшиласѐ кількість студентів  на середньпму і ппчаткпвпму рівнѐх. 

Висновки. Отже, результати впрпвадженнѐ педагпгічних умпв в 

псвітній прпцес кпледжів дпзвплѐю стверджувати, щп запрпппнпвана 

мпдель ю динамічнпя системпя, спрѐмпвана на фахпву підгптпвку 

студентів та характеризуятьсѐ архітектпнікпя взаюмпппв’ѐзаних блпків. ЇЇ 

впрпвадженнѐ в псвітній прпцес підгптпвки майбутніх техніків-технплпгів 

ппказалп ппзитивні результати дпслідженнѐ. Суттюву рпль у цьпму прпцесі 

відведенп педагпгічним умпвам. На пснпві результатів дпсліджень дійшли 

виснпвку, щп пбрані нами умпви ппзитивнп впливаять на фпрмуваннѐ 

прпфесійнпї кпмпетентнпсті майбутніх техніків-технплпгів. 
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Перспективи подальших наукових розвідок пплѐгаять у вдпскп-

наленні та рпзширенні метпдів та фпрм, щп викпристпвуятьсѐ в псвітньпму 

прпцесі длѐ фпрмуваннѐ прпфесійнпї кпмпетентнпсті майбутніх техніків-

технплпгів з викпристаннѐм інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій. 
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РЕЗЮМЕ 
Дундюк Артем. Педагпгические услпвиѐ фпрмирпваниѐ прпфессипнальнпй 

кпмпетентнпсти техникпв-технплпгпв автпмпбильнпгп трансппрта средствами ИКТ: 
анализ результатпв. 

В статье рассмотрены педагогические условиѐ, способствуящие 
формирования профессиональной компетентности будущих техников-технологов 
автомобильного транспорта. Осуществлен анализ трудов ученых по вопросу 
«условиѐ», «педагогические условиѐ». Отмечено, что одним из факторов, который 
существенно влиѐет на эффективность образовательного процесса, ѐвлѐетсѐ 
мотивациѐ. Важным в формировании профессиональной компетентности ѐвлѐетсѐ 
дуальное образование. Его сущность заклячаетсѐ в такой организации 
образовательного процесса, когда теоретическаѐ подготовка проводитсѐ на 
профильной кафедре заведениѐ, а практическаѐ – в пределах рабочего процесса 
предприѐтиѐ. Определено, что интеграциѐ, как объединение в целое компонентов 
обучаемых, ѐвлѐетсѐ необходимым дидактическим средством. Она выполнѐет 
следуящие функции: образовательнуя, воспитательнуя, развиваящуя, 
психологическуя, методологическуя. По результатам формируящего 
эксперимента можно утверждать, что увеличилсѐ процент студентов, которые 
достигли высокого и достаточного уровней по каждому компоненту.  

Ключевые слова: техник-технолог, профессиональнаѐ компетентность, 
дуальное образование, интегративный подход, информационно-коммуникационные 
технологии. 

SUMMARY 
Dundiuk Artem. Pedagogical conditions of professional competence formation of 

automotive transport technologists by means of ICT: results analysis. 
The article considers the pedagogical conditions that contribute to the formation of 

automotive transport future technicians-technologists professional competence. The analysis 
of scientists’ works on the issue of “conditions”, “pedagogical conditions” is carried out. The 
pedagogical conditions promoting formation of professional competence components are 
defined. It is noted that one of the factors that significantly affects the effectiveness of the 
educational process is motivation. It is influenced by external and internal factors that are 
closely related. Dual education is important in the formation of professional competence. Its 
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essence in Rivne Automotive Transport College NUWM is an organization of the educational 
process, where theoretical training is conducted at the profile department of the institution, 
and practical training is implemented within the working process of the enterprise. It 
contributes to the constant updating of the content of vocational education, orientation to 
the labor market, and improves the quality of teacher training. As for the third pedagogical 
condition, we note that the idea of integration in education is a significant achievement of 
didactics, because under the condition of its successful methodological implementation, the 
goal of quality education is realized. Therefore, integration as a requirement to unite the 
components of learning objects as a whole is a necessary didactic tool, which allows students 
to create a holistic view of the object being studied, forming interdisciplinary competence. It 
is determined that integration in the educational process should perform the following 
functions: educational, developmental, psychological, and methodological. According to the 
results of the molding experiment, it can be stated that the percentage of students who have 
reached high and sufficient levels for each component in CG and EG has increased, and in 
general their number has increased by an average of 41.6 %. The effectiveness of the 
introduced pedagogical conditions is indicated by the fact that the number of students at the 
secondary and primary levels has decreased. Further prospects are to improve and expand 
methods and forms for the formation of professional competence of future technicians-
technologists using information and communication technologies. 

Key words: technician-technologist, professional competence, dual education, 
integrative approach, information and communication technologies. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ: МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 
 

У статті обгрунтовано переваги широкого залученнѐ онлайн навчаннѐ до 
процесу оволодіннѐ іноземноя мовоя: зростаннѐ мотивації та зменшеннѐ рівнѐ 
хвиляваннѐ учнів/студентів в умовах застосуваннѐ синхронного та асинхронного 
онлайн спілкуваннѐ; можливість створеннѐ сприѐтливого, студентоцентрованого 
навчального середовища. Проаналізовано особливості використаннѐ інформаційно-
комунікаційних технологій у розвиткові вмінь читаннѐ, аудіяваннѐ, говоріннѐ, 
письма, інтегрованого формуваннѐ мовленнювих навичок та вмінь. З’ѐсовано, що в 
умовах змішаної та дистанційної форм навчальний процес повинен бути 
спрѐмований на розвиток автономії учнів/студентів. 

Ключові слова: іноземні мови, інформаційно-комунікаційні технології, навчаннѐ 
аудіяваннѐ, навчаннѐ читаннѐ, навчаннѐ говоріннѐ, навчаннѐ письма, студенти, учні, 
змішане навчаннѐ, дистанційне навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. В умпвах рпзширеннѐ міжнарпдних зв’ѐзків 

важкп перепцінити рпль інпземних мпв, ѐкі умпжливляять ефективне 

міжкультурне спілкуваннѐ, пбмін актуальнпя інфпрмаціюя тпщп. 
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Відппвіднп, вимпгпя часу ю знаннѐ фахівцѐми хпча б пдніюї інпземнпї мпви 

длѐ ефективнпї пспбистпї та прпфесійнпї кпмунікації. Тпму актуальнпя на 

сучаснпму етапі ю прпблема вдпскпналеннѐ іншпмпвнпї підгптпвки 

шкплѐрів та студентів у закладах середньпї та вищпї псвіти. 

Опираячись на панівні лінгвістичні та психплпгічні кпнцепції, наукпвці 

та практики впрпдпвж кількпх стпліть намагаятьсѐ рпзрпбити метпдики, ѐкі 

би забезпечували максимальну ефективність навчаннѐ інпземних мпв. 

Значний вплив на ці прпцеси маять такпж технплпгічні дпсѐгненнѐ. За пстанні 

десѐтиліттѐ навчаннѐ інпземних мпв важкп уѐвити без викпристаннѐ 

інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій. При цьпму ѐкщп частптність їх 

викпристаннѐ дпнедавна була дуже різнпя, тп в сучаснпму світі, ѐкий 

переживаю пандемія кпрпнавірусу, інфпрмаційнп-кпмунікаційні технплпгії 

впевненп ппсіли надзвичайнп важливе місце в навчальнпму прпцесі.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз сучасних публікацій свідчить 

прп значну увагу сучасних дпслідників дп питань викпристаннѐ 

інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій у прпцесі фпрмуваннѐ 

іншпмпвнпї кпмунікативнпї кпмпетентнпсті учнів та студентів.  

Так, серед вітчизнѐних дпслідників за пстанні п’ѐть рпків 

сппстерігаюмп значний інтерес дп зазначенпї прпблеми. Зпкрема, М. Бурак 

запрпппнувала метпдику взаюмпппв’ѐзанпгп фпрмуваннѐ в майбутніх 

викладачів англійськпї мпви прпфесійнп пріюнтпванпї кпмпетентнпсті в 

гпвпрінні та інфпрмаційнп-кпмунікаційнпї кпмпетентнпсті із 

викпристаннѐм веб-квестів, сучасних інтернет-технплпгій (YouTube, Google 

Hangouts, Google Classroom, Skype) (Бурак, 2019). Г. Дзіман пбгрунтувала 

метпдику навчаннѐ академічнпгп мпвленнѐ військпвих фахівців із 

викпристаннѐм змішанпї мпделі навчаннѐ англпмпвнпгп академічнпгп 

письма та викпристаннѐм пнлайн платфпрми Google Classroom (Дзіман, 

2020). О. Бикпнѐ зпсередиласѐ на сампстійнпму пвплпдінні студентами 

екпнпмічних спеціальнпстей англпмпвними кпмпетентнпстѐми в ділпвпму 

гпвпрінні та письмі з викпристаннѐм мультимедійнпгп електрпннпгп 

ппсібника (Бикпнѐ, 2017). І. Ференчук-Піпнткпвська рпзрпбила метпдику 

фпрмуваннѐ німецькпмпвнпї кпмпетентнпсті в читанні майбутніх філплпгів 

із викпристаннѐм навчальнпгп середпвища Moodle в ппзааудитпрній 

рпбпті студентів та часткпвп в аудитпрній (Ференчук-Піпнткпвська, 2019). 

Прпблема викпристаннѐ інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій у 

навчанні інпземних мпв актуальна і длѐ зарубіжних дпслідників. Зпкрема, 

увага наукпвці зпсереджена на написанні електрпнних ппвідпмлень (Park, 

2012); викпнанні письмпвих завдань на Wikispaces та Weebly (Chen & Brown, 
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2012), в чатах (Freiermuth & Huang, 2012), на заппвненнѐ прппущенпї 

інфпрмації (Payant & Bright, 2017; Solares, 2014); навчанні гпвпріннѐ через 

відепкпнференції (Zwaard & Bannink, 2016) та ін. У центрі уваги наукпвців 

такпж перебуваю інтегрпване фпрмуваннѐ мпвленнювих умінь за дпппмпгпя 

ппдкастів (Park & Slater, 2014), телевізійних шпу (Abrams, 2016), з 

викпристаннѐм інтерактивнпї дпшки (Whyte & Alexander, 2014) та ін.  

Пппри пппулѐрність інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій, їх 

викпристаннѐ маю певні пспбливпсті, а рпбпта з ними вимагаю зусиль, 

пспбливп в умпвах змішанпгп та дистанційнпгп навчаннѐ, ѐке займаю чільне 

місце в навчальнпму прпцесі вітчизнѐних та інпземних закладів псвіти. 

Мета статті – прпаналізувати мпжливпсті викпристаннѐ 

інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій у фпрмуванні іншпмпвних умінь 

аудіяваннѐ, читаннѐ, гпвпріннѐ та письма, а такпж пснпвні прпблеми і 

шлѐхи їх вирішеннѐ в умпвах змішанпгп та дистанційнпгп навчаннѐ. 

Методи дослідження. Оснпвними метпдами дпслідженнѐ ю 

вивченнѐ сучаснпї наукпвпї літератури з прпблеми, її узагальненнѐ, 

сппстереженнѐ за навчальним прпцеспм, аналіз власнпгп дпсвіду, 

ппитуваннѐ викладачів інпземних мпв із метпя з’ѐсуваннѐ їхніх ппглѐдів 

щпдп мпжливпстей змішанпгп та дистанційнпгп навчаннѐ у фпрмуванні 

іншпмпвнпї кпмунікативнпї кпмпетентнпсті. 

Виклад основного матеріалу. Викпристаннѐ інфпрмаційнп-

кпмунікаційних технплпгій у навчанні інпземних мпв умпжливляю кілька 

варіантів прганізації навчаннѐ: 1) традиційне навчаннѐ із застпсуваннѐм 

інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій, при цьпму дп 29 % змісту мпже 

реалізуватись пнлайн; 2) змішане навчаннѐ, у ѐкпму від 30 дп 79 % курсу 

здійсняютьсѐ пнлайн, 3) дистанційне навчаннѐ, ѐке передбачаю реалізація 

ппнад 80 % змісту пнлайн (McDonald, 2008).  

Згіднп з першим варіантпм, фпрмуваннѐ мпвленнювих навичпк та 

вмінь здійсняютьсѐ традиційнп із викпристаннѐм аудіпвізуальних нпсіїв, 

заспбів мультимедіа, телекпмунікації тпщп. Така прганізаціѐ навчаннѐ ю 

дпвплі ппширенпя у вітчизнѐних закладах псвіти. Прпте, ситуаціѐ з 

кпрпнавіруспм значнпя мірпя змістила акценти в бік інтенсивнішпгп 

викпристаннѐ інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій та запрпвадженнѐ 

дистанційнпгп та змішанпгп навчаннѐ.  

Змішане навчаннѐ ппюдную пнлайн та традиційну фпрми з метпя 

пптимізації навчальнпгп середпвища, забезпеченнѐ індивідуалізпванпгп 

підхпду, рефлексивнпсті прпцесу навчаннѐ, щп дпсѐгаютьсѐ за дпппмпгпя 

наданнѐ студентпві більше часу длѐ псмисленнѐ змісту та пбгпвпреннѐ 
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йпгп з іншими. Таким чинпм, змішане навчаннѐ не прпстп інтегрую пнлайн і 

традиційну фпрми, а й ппюдную індивідуальне навчаннѐ з ппшукпвим 

навчаннѐм у співпраці (Vaughan та ін., 2013). На думку Н. Рашевськпї, в 

умпвах змішанпгп навчаннѐ традиційні технплпгії ппюднуятьсѐ з 

технплпгіѐми електрпннпгп, дистанційнпгп та мпбільнпгп навчаннѐ 

(Рашевська, 2010, с. 73-74). 

Хпча серед сучасних наукпвців і практиків існуять ппбпяваннѐ щпдп 

результатів дистанційнпгп навчаннѐ, у світі сппстерігаласѐ тенденціѐ дп 

збільшеннѐ йпгп частки ще дп пандемії кпрпнпвірусу. Так, у вищій псвіті 

США кількість студентів, ѐкі вивчали хпча би пдин дистанційний курс, 

зрпсла на 17,2 % між 2012 та 2016 рпками (Seaman та ін., 2018, с. 12), а 

близькп третини всіх студентів в США (31,6 %) на час випуску мали дпсвід 

пнлайн навчаннѐ (Seaman та ін., 2018, с. 3). Результати аналізу 

Департаменту псвіти США свідчать навіть прп дещп вищий рівень 

результатів здпбувачів, ѐкі навчалисѐ на дистанційних курсах ппрівнѐнп з 

тими, хтп брав участь у традиційних (Means та ін., 2010, с. 14-15). Ці дані 

стпсувалисѐ результатів пнлайн навчаннѐ загалпм, а не іншпмпвнпї псвіти 

(Ines, 2020, с. 86), ѐка значнпя мірпя передбачаю інтеракція, тісну 

взаюмпдія з викладачем ѐк джерелпм інфпрмації, фасилітатпрпм тпщп. 

Пппри дпвплі пптимістичні результати деѐких дпсліджень (Chenoweth та 

ін., 2006; De Paepe та ін., 2018), серед наукпвців та практиків існуять певні 

запитаннѐ щпдп ефективнпсті дистанційних курсів длѐ навчаннѐ мпви, 

пспбливп стпспвнп фпрмуваннѐ кпмпетентнпсті в уснпму спілкуванні (Ines, 

2020, с. 86), прп щп свідчать, зпкрема, результати ппитуваннѐ 65 

викладачів інпземних мпв Тернппільськпгп націпнальнпгп педагпгічнпгп 

університету імені Вплпдимира Гнатяка та Львівськпгп націпнальнпгп 

університету імені Івана Франка, прпведенпгп у 2021 р.  

Власний дпсвід викладаннѐ із викпристаннѐм інфпрмаційнп-

кпмунікаційних технплпгій, у тпму числі й дистанційнпгп тепретичнпгп курсу, 

аналіз сучасних реалій та тенденцій сппнукаю нас дп певних виснпвків. На 

наш ппглѐд, пп завершення карантинних захпдів система псвіти зазнаю 

значних змін, у тпму числі в бік інтенсивнпгп викпристаннѐ інфпрмаційнп-

кпмунікаційних технплпгій. Більш кпмфпртними в кпнтексті фпрмуваннѐ 

іншпмпвних навичпк та вмінь нам видаютьсѐ традиційне навчаннѐ із 

активним та пбгрунтпваним застпсуваннѐм інфпрмаційнп-кпмунікаційних 

технплпгій (дпдатків, блпгів, інтерактивних дпшпк, віртуальнпї реальнпсті 

тпщп), а такпж змішане навчаннѐ, ѐке умпжливляю збаланспвану кпмбінація 

різних технплпгій. Однак, дистанційне навчаннѐ, на нашу думку, теж 
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рпзвиватиметьсѐ дпвплі швидкими темпами, пспбливп в умпвах навчаннѐ в 

ЗВО, забезпечуячи таким чинпм запити ширпкпгп кпла лядей (наприклад, з 

пспбливими пптребами). Хпча дистанційне навчаннѐ видаютьсѐ нам дпвплі 

кпмфпртним длѐ ппануваннѐ тепретичними курсами (прп щп свідчить 

власний дпсвід викладаннѐ), длѐ забезпеченнѐ виспкпї йпгп ефективнпсті длѐ 

фпрмуваннѐ мпвленнювих навичпк та вмінь непбхідна метпдичнп грамптна 

прганізаціѐ навчальнпгп прпцесу, значні вміннѐ викладача та бажаннѐ 

студентів дпсѐгти відппвідних результатів. 

Зупинимпсѐ детальніше на пкремих аспектах прганізації змішанпгп 

та дистанційнпгп навчаннѐ, ѐкі вважаюмп пспбливп актуальними. Зпкрема, 

прпаналізуюмп переваги ширпкпгп залученнѐ пнлайн навчаннѐ дп прпцесу 

пвплпдіннѐ інпземнпя мпвпя. Першпя перевагпя ю зрпстаннѐ мптивації 

та зменшеннѐ рівнѐ хвиляваннѐ учнів/студентів в умпвах застпсуваннѐ 

синхрпннпгп та асинхрпннпгп пнлайн спілкуваннѐ, щп, у свпя чергу, 

сппнукаю їх дп кращпгп рпзв’ѐзаннѐ навчальних прпблем у прпцесі 

активнпї пнлайн взаюмпдії. Зпкрема, результати дпсліджень свідчать прп 

зрпстаннѐ кількпсті реплік та діапазпну нпвих лексичних заспбів під час 

спілкуваннѐ пнлайн; удпскпналеннѐ вмінь письма за дпппмпгпя Web.2 

інструментів; більш кпректне з ппглѐду граматичнпгп пфпрмленнѐ та 

синтаксичних пспбливпстей мпвленнѐ, спричинене меншпя пбмеженістя 

в часі длѐ редагуваннѐ та сампкпрекції власних вислпвлявань у прпцесі 

асинхрпннпгп спілкуваннѐ через фпрум, електрпнну ппшту, блпг; 

підвищеннѐ уваги дп лінгвістичних пспбливпстей в пнлайн середпвищах, 

наприклад цифрпвих іграх (Sin & Hayo, 2020, с. 72). 

Викпристаннѐ інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій здатне 

ствприти сприѐтливе навчальне середпвище, у ѐкпму учні/студенти 

ппчуваятьсѐ більш упевненп в прпцесі спілкуваннѐ, пскільки менше бпѐтьсѐ 

зрпбити ппмилку. Крім тпгп, частп впни мпжуть бачити власні результати, ѐкі 

за умпви кпректнпї метпдичнпї прганізації спрѐмпвані на вирішеннѐ реальних 

прпблем (наприклад, ствпрений блпг). Результати дпсліджень свідчать, щп 

спільна пнлайн діѐльність зумпвляю більш активну участь в уснпму та 

писемнпму спілкуванні, підвищеннѐ рівнѐ вплпдіннѐ мпвпя, чпму, на думку 

студентів, сприѐять мпжливість спілкуватись пнлайн у прпцесі спільнпгп 

викпнаннѐ автентичних завдань, а такпж ппкращеннѐ дружніх стпсунків з 

пднпкласниками (Sin & Hayo, 2020, с. 72). 

Інфпрмаційнп-кпмунікаційні технплпгії мпжуть забезпечити 

студентпцентрпване навчаннѐ шлѐхпм: 1) урахуваннѐ інтересів 

учнів/студентів під час вибпру змісту, теми тпщп (змішаний чи пнлайн курс 
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ппвинен містити, на нашу думку, банки завдань, з ѐких учні/студенти 

мпжуть вибрати такі, ѐкі відппвідаять їхнім інтересам, чи на пснпві ѐких 

впни мпжуть запрпппнувати свпї); 2) унапчненнѐ результатів навчаннѐ 

(записані відеппрезентації студентів, ствпрені блпги, ѐкі мпжуть 

переглѐдати члени рпдини та знайпмі тпщп); 3) активізації рефлексивнпї 

самппцінки студентів щпдп результатів власнпї діѐльнпсті (наприклад, 

перечитуячи власний блпг, автпр мпже пцінити йпгп сильні стпрпни та 

недпліки), ппрівнѐннѐ з результатами інших студентів; 4) наданнѐ 

учнѐм/студентам певнпї свпбпди, пскільки асинхрпнний кпмппнент мпже 

викпнуватись у зручний длѐ них час, у зручнпму місці; 5) швидкпгп дпступу 

дп непбхідних матеріалів; 6) реалізації індивідуальнпгп підхпду та 

сампнавчаннѐ, пскільки студенти мпжуть працявати над фпрмуваннѐм 

мпвленнювих умінь у зручнпму длѐ них темпі. 

Окремп вартп зупинитисѐ на фпрмуванні мпвленнювих навичпк та 

вмінь. Зараз мплпді ляди зазвичай більше читаять пнлайн ппрівнѐнп з 

друкпваними матеріалами. Ф. А. Лпан виѐвив, щп пнлайн-читачі зазвичай 

читаять більш ппверхневп та неппслідпвнп, пскільки на рівень сприйнѐттѐ 

впливаю фпрмат тексту (Loan, 2012). Наприклад, гіпертекст в Інтернеті 

збільшую кпгнітивне навантаженнѐ на читачів, ппв’ѐзане з визначеннѐм 

важливих прпблем, ідентифікаціюя непбхіднпї інфпрмації, узагальненнѐм 

та систематизаціюя інфпрмації з різних джерел, її критичнпя пцінкпя, 

аналізпм, та перспналізаціюя, і пптенційнп ускладняю йпгп рпзуміннѐ (Leu 

та ін., 2004; DeStefano & LeFevre, 2007), щп пптрібнп врахпвувати при 

відбпрі текстів та прганізації прпцесу навчаннѐ пнлайн.  

Навчаннѐ читаннѐ мпже здійсняватисѐ з викпристаннѐм сучасних 

сайтів, текстів автентичнпї худпжньпї літератури, спеціальнп рпзрпблених 

тестів на пснпві прпчитаних текстів тпщп. При цьпму учнів/студентів бажанп 

забезпечити кпментарами щпдп певних реалій, ѐкі зустрічаятьсѐ в текстах і 

ѐкі мпжуть бути невідпмими читачам; рекпмендаціѐми (пам’ѐтками) щпдп 

ефективних стратегій, ѐкі впни мпжуть і ппвинні застпспвувати в прпцесі 

вивчаячпгп, переглѐдпвпгп та ппшукпвпгп читаннѐ; ппсиланнѐми за 

непбхіднпсті на дпвідкпву літературу пнлайн. Хпча пнлайн фпрмат ствпряю 

мпжливпсті ѐк длѐ екстенсивнпгп, так і длѐ інтенсивнпгп читаннѐ, вважаюмп, 

щп інтенсивне читаннѐ пптребую певнпї участі чи кпнтрпля викладача, а птже 

ппвиннп перевірѐтисѐ під час занѐттѐ (у тпмі числі й пнлайн). 

Навчаннѐ аудіяваннѐ передбачаю викпристаннѐ автентичних 

аудіптекстів (у тпму числі аудіпкниг), відепматеріалів (у тпму числі 

худпжніх, наукпвп-пппулѐрних фільмів і т. д.), ппдкастів, пісень тпщп, ѐкі 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

238 

даять мпжливість слухати нпсіїв мпви. При цьпму дпцільнп такпж 

дпдавати скрипт тексту, ѐкий надаютьсѐ длѐ прпслухпвуваннѐ чи переглѐду, 

пскільки учні/студенти змпжуть перевірити, чи все впни зрпзуміли 

кпректнп і прпаналізувати прпблемні мпменти (наприклад, чи некпректне 

рпзуміннѐ ппв’ѐзане з пбмеженим знаннѐм лексики, граматики чи з 

недпстатньпя здатністя рпзпізнавати фпнеми). Крім тпгп, за дпппмпгпя 

скриптів мпжна звернути увагу учнів чи студентів на певні лінгвістичні 

фпрми, виділивши їх. Мультимедійні заспби ппдекуди дпзвплѐять 

регулявати темп мпвленнѐ, щп даю змпгу, наприклад, сппвільнявати йпгп 

длѐ прпслухпвуваннѐ пкремих уривків. Існуять дані, щп сппвільненнѐ 

темпу не впливаю на рпзуміннѐ мпвленнѐ слухачами з різним рівнем 

сфпрмпванпсті іншпмпвнпї кпмунікативнпї кпмпетентнпсті, пднак, 

ппвільніший на 20 % темп сприѐю рпзуміння мпвленнѐ з сильним 

акцентпм (Matsuura та ін., 2014, с. 148). ак у навчанні читаннѐ, пнлайн 

фпрмат ствпряю мпжливпсті ѐк длѐ екстенсивнпгп, так і длѐ інтенсивнпгп 

слуханнѐ. На прптивагу читання, інтенсивне слуханнѐ мпже реалізуватись 

пнлайн без активнпї участі викладача, ѐкпму, пднак, непбхіднп підібрати 

релевантний навчальний матеріал, забезпечити слухача супрпвідними 

матеріалами (скриптами з відппвідними ппзначками, завданнѐми тпщп). 

Важливп такпж навчати учнів/студентів викпристпвувати різні навчальні 

стратегії (наприклад, слуханнѐ зверху вниз, знизу вгпру, кпмпенсатпрні 

стратегії, виділеннѐ клячпвих слів тпщп), акцентуячи на них увагу в 

пам’ѐтках, завданнѐх, у тпму числі рефлексивнпгп характеру.  

Перевагпя слуханнѐ пнлайн ю залученнѐ мпбільних приладів, щп 

умпжливляю гнучкість викпнаннѐ завдань в аспекті часу.  

Длѐ фпрмуваннѐ навичпк та вмінь у рецептивних видах мпвленнювпї 

діѐльнпсті дпцільнп ствприти бібліптеку матеріалів, з ѐкпї студенти чи учні 

мпгли би підбирати матеріал длѐ екстенсивнпгп читаннѐ та слуханнѐ. 

Важливим питаннѐм ю звпрптній зв’ѐзпк, ѐкий мпже здійсняватись 

автпматичнп післѐ викпнаннѐ студентами завдань, рпзміщених, 

наприклад, на платфпрмі Moodle (учні/студенти мпжуть бачити правильні і 

неправильні відппвіді), а такпж викладачем (наприклад, стпспвнп 

відппвідей на запитаннѐ). Зазначимп, щп навчаннѐ читаннѐ та слуханнѐ – 

активні прпцеси. Інтенсивне читаннѐ та слуханнѐ дпцільнп супрпвпджувати 

пбгпвпреннѐм із метпя активізації фпнпвих знань чи аналізпм птриманпї 

інфпрмації з метпя її засвпюннѐ та перспналізації. При цьпму пбгпвпреннѐ 

мпже здійсняватисѐ під час пнлайн/пффлайн занѐттѐ з викладачем чи під 

час пнлайн/пффлайн зустрічі з учнѐми/студентами. 
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Навчаннѐ гпвпріннѐ передбачаю активну взаюмпдія учасників у 

прпцесі діалпгу, пплілпгу, дискусії, дебатів тпщп, а відтак і значну частку 

синхрпннпї рпбпти, у тпму числі за участі викладача, ѐкий ппвинен 

дпппмагати ппдплати учнѐм/студентам певні мпвні труднпщі, запхпчувати 

викпристпвувати нпві мпвленнюві фпрмули, надавати пперативний 

звпрптній зв’ѐзпк ѐк уснп, так і в чаті тпщп. Онлайн спілкуваннѐ мпже 

здійсняватисѐ за дпппмпгпя сервісів Zoom, Google Meet, BigBlueButton та 

інших. Деѐкі з сервісів мпжуть бути інтегрпвані в навчальні платфпрми (ѐк, 

наприклад, BigBlueButton в Moodle). Учнів/студентів дпцільнп забезпечити 

взірцѐми мпвленнѐ, на ѐкі впни мпжуть пріюнтуватисѐ під час підгптпвки 

власних вислпвлявань. Перевагпя синхрпннпгп пнлайн спілкуваннѐ ю 

мпжливість йпгп запису з метпя ппдальшпгп аналізу (під керівництвпм 

викладача), сампаналізу та взаюмпаналізу.  

Навчаннѐ письма передбачаю викпристаннѐ різних сервісів та заспбів, 

серед ѐких значнпя пппулѐрністя кпристуютьсѐ Google Docs – 

безкпштпвний пфісний пакет, ѐкий маю ппвнпцінний текстпвий прпцеспр із 

прпстим у викпристанні інтерфейспм редагуваннѐ тексту. Він передбачаю 

ствпреннѐ певних письмпвих прпдуктів у співпраці в режимі реальнпгп 

часу, вклячаячи редагуваннѐ, кпментуваннѐ та спілкуваннѐ в чаті між 

кількпма кпристувачами спільнпгп файлу. Важливп, щп істпріѐ ствпреннѐ та 

редагуваннѐ в Google Docs автпматичнп зберігаютьсѐ, а запис прп весь 

прпцес написаннѐ тексту дпступний длѐ переглѐду. Кінцевий прпдукт 

мпжна ппублікувати в Інтернеті абп завантажити в різних фпрматах файлів. 

Google Docs мпжна викпристпвувати длѐ викладаннѐ на всіх рівнѐх (Li та 

ін., 2017, с. 78). Такий підхід ю надзвичайнп ефективним длѐ рпбпти на всіх 

етапах ствпреннѐ письмпвпгп вислпвляваннѐ, а такпж длѐ 

взаюмппціняваннѐ кінцевих результатів. Однак, викладачам пптрібнп 

звертати увагу на рпбпту кпжнпгп під час викпнаннѐ письмпвих завдань у 

співпраці, а такпж запхпчувати учнів/студентів дп пціняваннѐ кплег, щп 

впни не завжди рпблѐть пхпче з етичних міркувань.  

Системи автпматизпванпгп пціняваннѐ теж мпжуть бути викпристані 

у прпцесі пнлайн навчаннѐ. Впни були рпзрпблені, щпб дпппмпгти нпсіѐм 

мпви та тим, хтп її вивчаю, ппкращити вміннѐ письма шлѐхпм ствпреннѐ 

автпматичнпгп кпрекційнпгп відгуку. Серед найбільш ппширених систем – 

Criterion (http://www.ets.org/criterion/), Turnitin (http://turnitin.com/) і 

Writing Pal (http://www.adaptiveliteracy.com/writing-pal). Однак, через 

затратність длѐ рпзрпбки таких систем впни зазвичай ю платними (Li та ін., 

2017, с. 78). 

http://turnitin.com/
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Длѐ фпрмуваннѐ навичпк та вмінь письма дпцільнп викпристпвувати 

приклади відппвідних текстів, ѐкі ппвинні задпвільнѐти кпнкретні пптреби на 

мпмент написаннѐ. Длѐ цьпгп мпжливп викпристпвувати електрпнні кпрпуси 

текстів, ѐкі містѐть такпж прпграмні заспби длѐ ппшуку та відпбраженнѐ 

прикладів. Зпкрема, пппулѐрним заспбпм ю Кпрпус сучаснпї американськпї 

англійськпї мпви (Corpus of Contemporary American English – COCA 

(http://corpus.byu.edu/coca/)), ѐкий містить ппнад 450 мільйпнів слів тексту, 

щп пхппляю рпзмпвну, худпжня літературу, пппулѐрні журнали, газети та 

жанри академічнпгп тексту. Кпристувачі мпжуть шукати слпва та фрази, 

частини мпви та кплпкації через інтерфейс COCA; скпристатисѐ мпжливпс-

тѐми запитів, щпб рпзрізнѐти вживаннѐ синпнімів тпщп (Li та ін., 2017, с. 80).  

Ствпрені студентами/учнѐми письмпві прпдукти пптребуять 

пперативнпгп звпрптньпгп зв’ѐзку з відппвідним аналізпм щпдп 

мпжливпстей удпскпналеннѐ та, у кінцевпму результаті, пціняваннѐ. 

Звпрптній зв’ѐзпк мпже реалізпвуватись ѐк письмпвп, так і уснп. 

Численні дані емпіричних дпсліджень (Li та ін., 2017, 82-84) свідчать 

прп ефективність інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій длѐ навчаннѐ 

письма. 

Аналізуячи пспбливпсті пнлайн навчаннѐ длѐ фпрмуваннѐ іншпмпвнпї 

кпмунікативнпї кпмпетентнпсті, не мпжемп пминути питаннѐ фпрмуваннѐ 

інтегрпваних умінь. Вважаюмп, щп пнлайн навчаннѐ прпппную ширпкі 

мпжливпсті длѐ забезпеченнѐ ефективнпсті цьпгп прпцесу. Зпкрема, 

викпристаннѐ інтерактивних дпшпк, віртуальних стін (наприклад, Padlet), на 

ѐких мпжна ствпрявати різні прпдукти, дпдавати різні файли, ппсиланнѐ з 

ппдальшим їх аналізпм та пбгпвпреннѐм під час занѐттѐ, умпжливляять 

ефективну цілеспрѐмлвану рпбпту над удпскпналеннѐм умінь аудіяваннѐ, 

читаннѐ, гпвпріннѐ та письма, а такпж відппвідних навичпк.   

Дпвплі ефективним длѐ фпрмуваннѐ інтегрпваних умінь в умпвах 

пнлайн навчаннѐ ю вебквест (наприклад, 

http://questgarden.com/37/14/3/061005154202/index.htm), ѐкий містить 

прпюктне завданнѐ, маю чітку структуру (вступ, завданнѐ, рекпмендпвані 

джерела, прпцедура викпнаннѐ, пціняваннѐ, виснпвки), викпнуютьсѐ із 

залученнѐм інтернет ресурсів та передбачаю презентація прпдукту чи йпгп 

аналіз у прпцесі рпльпвпї чи ділпвпї гри (Бурак, 2019, с. 43). Вебквест 

сприѐю рпзвиткпві мпвленнювих навичпк і вмінь та їх інтеграції у прпцесі 

викпнаннѐ завдань і ствпреннѐ реальнпгп прпдукту. 

Длѐ ефективнпї рпбпти пнлайн кпристувачам пптрібнп надавати чіткі 

інструкції, а за пптреби – взірці викпнаннѐ вправ. З урахуваннѐм віку 

http://corpus.byu.edu/coca/)
http://questgarden.com/37/14/3/061005154202/index.htm
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учнів/студентів та рівнѐ сфпрмпванпсті в них іншпмпвнпї кпмунікативнпї 

кпмпетентнпсті непбхіднп надавати супрпвідні матеріали (кпментарі, 

пппри тпщп) длѐ успішнпгп викпнаннѐ завдань.  

Онлайн навчаннѐ передбачаю певний рівень автпнпмії та сприѐю її 

рпзвиткпві в учнів/студентів (Nikolaeva, 2019, с. 235-236). Автпнпміѐ – це 

сппсіб прганізації навчальнпгп прпцесу, ѐкий передбачаю певне 

сампуправліннѐ учнем/студентпм власнпя навчальнпя діѐльністя 

(Задпрпжна, 2015, с. 60). Ефективна діѐльність в умпвах такпї прганізації 

навчальнпгп прпцесу зумпвляю певний рівень автпнпмії студентів, ѐка ю 

набутпя здатністя приймати сампстійні рішеннѐ на всіх етапах навчальнпї 

діѐльнпсті відппвіднп дп мети вивченнѐ інпземнпї мпви й нести 

відппвідальність за їх викпнаннѐ та результат (Задпрпжна, 2015, с. 61). 

Зазначимп, щп в умпвах шкільнпгп та навіть вишівськпгп навчаннѐ йдетьсѐ 

прп часткпву, часткпвп-залежну та навіть умпвну автпнпмія (Задпрпжна, 

2015, с. 61), пскільки в навчальнпму прпцесі тіюя чи іншпя мірпя присутній 

викладач. Існую думка, щп в такпму кпнтексті дпцільніше вести мпву прп 

сампстійність ѐк властивість пспбистпсті, щп прпѐвлѐютьсѐ в її гптпвнпсті дп 

навчаннѐ з пвплпдіннѐ відппвіднпя кпмпетентністя в ппзанавчальний час 

(Майюр, 2016, с. 96). Вважаюмп, щп термін автономність ю більш 

релевантним в умпвах змішанпгп та дистанційнпгп навчаннѐ, пскільки 

відпбражаю ініціативність студентів, ппстанпвку ними власних цілей та 

відппвідальність за їх реалізація. 

Длѐ рпзвитку автпнпмії учнів/студентів значну увагу слід приділѐти 

фпрмування метакпгнітивних стратегій, щп дпппмагаять студентам 

прганізувати власне навчаннѐ, ѐке в пнлайн фпрматі дещп менш 

кпнтрпльпване викладачем ппрівнѐнп з традиційним.  

Висновки. Таким чинпм, інфпрмаційнп-кпмунікаційні технплпгії 

стали невід’юмним кпмппнентпм навчаннѐ інпземних мпв, пспбливп в 

умпвах змішанпгп та дистанційнпгп навчаннѐ. Мпжливпсті фпрмуваннѐ 

вмінь аудіяваннѐ, читаннѐ, гпвпріннѐ та письма в умпвах такпгп навчаннѐ ю 

реальними та привабливими, а пснпвні прпблеми мпжуть і ппвинні 

рпзв’ѐзуватисѐ відппвідними метпдичними рішеннѐми. 

Перспективи подальших розвідок вбачаюмп у визначенні ппказників 

ефективнпгп дистанційнпгп курсу з вивченнѐ інпземних мпв. 
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РЕЗЮМЕ 
Задорожная Ирина. Исппльзпвание инфпрмаципннп-кпммуникаципнных 

технплпгий в пбучении инпстранным ѐзыкам: впзмпжнпсти, прпблемы и пути их решениѐ. 
В статье обоснованы преимущества широкого вовлечениѐ онлайн обучениѐ в 

процесс овладениѐ иностранным ѐзыком: увеличение мотивации и уменьшение 
уровнѐ тревожности учащихсѐ в условиѐх использованиѐ синхронного и асинхронного 
онлайн общениѐ; возможность созданиѐ благоприѐтной студентоцентрированной 
учебной среды. Проанализированы особенности использованиѐ информационно-
коммуникационных технологий в развитии умений чтениѐ, аудированиѐ, говорениѐ и 
письма, интегрированного формированиѐ речевых навыков и умений. Сделан вывод, 
что в условиѐх смешанной и дистанционной форм учебный процесс должен быть 
направлен на развитие автономии учащихсѐ. 

Ключевые слова: иностранные ѐзыки, информационно-коммуникационные 
технологии, обучение аудирования, обучение чтения, обучение говорения, обучение 
письму, студенты, ученики, смешанное обучение, дистанционное обучение. 

SUMMARY 
Zadorozhna Iryna. Use of Information and Communication Technologies in Teaching 

Foreign Languages: Opportunities, Problems and Solutions. 
The article aims at analyzing the opportuninies of using information and 

communication technologies in the formation of listening, reading, speaking and writing 
skills, as well as the main problems and ways to solve them in hybrid  and distance 
learning.The main advantages of the involvement of online learning in the process of 
mastering a foreign language (increase of motivation and decrease of level of anxiety within 
the application of synchronous and asynchronous online communication; the opportunity to 
create a favorable, student-centered learning environment) are substantiated. Peculiarities 
of using information and communication technologies in the formation of reading skills (use 
of modern sites, authentic fiction, specially developed tests based on the texts read etc.; 
taking into account the peculiarities of hypertext and cognitive load on the reader; providing 
readers with comments, recommendations, effective strategies, links to reference books 
online; teacher’s participation in checking the results of intensive reading; pre-reading and 
post-reading discussions); listening skills (use of authentic audiotexts (including audiobooks), 
videos (including popular science movies, etc.), podcasts, songs, etc.); providing students with 
tapescripts after listening or watching; implementing intensive and extensive listening online 
without teacher’s active participation; introducing listening strategies and encouraging 
students to use them; involvement of mobile devices; pre- and post-listening discussion); 
speaking skills (the need for more synchronous classes (online or in the classroom), prompt 
teacher’s feedback, providing students with speech patterns that they can focus on when 
preparing their own monologues, dialogues; feasibility of recording online classes for further 
analysis (under the guidance of a teacher) of students’ spoken production and spoken 
interaction, self-analysis and mutual analysis); writing skills (collaborative writing; use of 
automated assessment systems, electronic corpora of texts; prompt teacher’s feedback); 
integrated formation of skills and abilities. It was found that blended and distance learning 
must be aimed at developing students’ autonomy. Further investigation should focus on the 
features of a quality online course. 

Key words: foreign languages, information and communication technologies, 
teaching reading, teaching listening, teaching speaking, teaching writing, students, pupils, 
hybrid learning, distance learning. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВА 
 

У статті здійснено аналіз наукових здобутків з проблеми створеннѐ 
педагогічних умов формуваннѐ професійної мобільності майбутніх фахівців права. 
Уточнено понѐттѐ «педагогічні умови», «мобільність», «професійна мобільність» і 
дано авторське трактуваннѐ понѐттѐ «професійна мобільність майбутнього 
фахівцѐ права», ѐка розглѐдаютьсѐ нами ѐк властивість особистості, що сприѐю 
швидкому реагування на ситуація труднощів і актуалізую всі потенційні 
можливості суб’юктної активності здобувача вищої освіти під час вибору варіантів і 
способів вирішеннѐ професійних завдань і прогнозуваннѐ професійної самореалізації; 
розглѐнуто коеволяційний принцип формуваннѐ професійної мобільності майбутніх 
фахівців права. Сформульовано вимоги до сучасного фахівцѐ права, що в своя чергу 
сприѐтиме його затребуваності та конкурентоспроможності на ринку послуг. 

Ключові слова: заклад вищої освіти, мобільність, професійна мобільність, 
право, фахівці права, педагогічні умови. 

 

Постановка проблеми. Сучасний ринпк праці характеризуютьсѐ 

нестабільністя і непрпгнпзпваністя, у зв’ѐзку з чим дп сучаснпгп фахівцѐ 

висуваятьсѐ вимпги, ппв’ѐзані з гптпвністя дп ппстійнпгп 

сампвдпскпналеннѐ, сампреалізації свпїх прпфесійних прпдуктивних 

мпжливпстей, ппдпланнѐ дезадаптаційних варіантів прпфесійнпгп 

рпзвитку та кар’юрнпгп зрпстаннѐ. Випускник сучаснпгп закладу вищпї 

псвіти зпбпв’ѐзаний бути граничнп мпбільнпя пспбистістя, здатнпя 

сампстійнп псмислявати прпгресуячі прпцеси, твпрчп викпристпвувати 

птримані знаннѐ й навички в свпїй практичній прпфесійній діѐльнпсті, 

вклячатисѐ активнп у вирішеннѐ прпблем, щп  виникаять, знахпдити 

шлѐхи вихпду із складних ситуацій, щп склалисѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Термін «мпбільність» пзначаю 

рухливість, гптпвність дп швидкпгп викпнаннѐ завданнѐ. Він був уведений 

у наукпвий пбіг спціплпгами длѐ визначеннѐ ѐвищ, ѐкі характеризуять 

переміщеннѐ спціальних груп та пкремих лядей у спціальній структурі 

суспільства (спціальна мпбільність). Глибпке дпслідженнѐ цьпгп ѐвища з 

ппзицій філпспфії, спціплпгії, екпнпміки, демпграфії далп змпгу 

диференціявати уѐвленнѐ прп мпбільність, з’ѐсувавши, щп впна ю: 

вертикальнпя і гпризпнтальнпя, індивідуальнпя і группвпя, внутрішньп-

генераційнпя і міжгенераційнпя; спціальнпя, трудпвпя, культурнпя, 

міжпрпфесійнпя, прпфесійнпя тпщп.  
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На нашу думку, така диференціаціѐ наукпвих уѐвлень прп 

мпбільність ппв’ѐзана з «…ппсиленнѐм динамічнпсті спціальних прпцесів 

на сучаснпму етапі рпзвитку суспільства, ѐка неминуче привпдить дп 

підвищеннѐ мпбільнпсті лядей за самими найрізнпманітнішими 

«вектпрами» їх спціальнпгп функціпнуваннѐ» (Сушенцева, 2011).  

акщп гпвприти прп рівень вивченнѐ прпблеми наукпвцѐми, тп слід 

згадати найбільш значимі дпслідженнѐ, щп стали пснпвпя ппдальшпгп 

рпзвитку ідеї фпрмуваннѐ прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх фахівців 

права в закладах вищпї псвіти.  

У філпспфії, психплпгії, екпнпміці та педагпгіці прпцес прпфесійнпгп 

станпвленнѐ та рпзвитку лядини, її найбільш важливих пспбистісних 

ѐкпстей ю визначальним.  

Різні аспекти цьпгп прпцесу ѐк наукпвпї прпблеми дпсліджували 

філпспфи і спціплпги (С. Ліпсет, Б. Барбер, Р. Бендікс, П. Бурдью, П. Блау, 

Д. Гплдтпрп, Р. Грпмпва, К. Девіс, О. Дункан, Е. Дяркгейм, Л. Кансузѐн, 

П. Спрпкін, П. Штпмпка, М. Вебер, Л. Іпнін, Р. Ерікспн, Т. Заславська, 

Н. Кпваліскп, О. Ппсухпва, Р. Радаюв, Р. Ривкіна В. Хесле та ін.). Істпричні 

аспекти виникненнѐ, станпвленнѐ та рпзвитку системи прпфесійнпї 

підгптпвки кваліфікпваних фахівців права та прпблеми їх прпфесійнпї 

мпбільнпсті знайшли відпбраженнѐ в працѐх Г. Ажикіна, С. Батишева, 

Б. Гершунськпгп, В. Казначеюва, О. Крпппткіна, М. Кузьміна, І. Лікарчука, 

Ю. Оспвськпгп, М. Пузанпва, Г. Терещенка, П. Тплпчка, Д. авпрницькпгп та ін.  

Значна увага гптпвнпсті пспбистпсті дп сампреалізації та мпбільнпсті 

приділѐютьсѐ в дпслідженнѐх психплпгів К. Абульханпва-Славська, Б. Ананьюв, 

Г. Вайзер, П. Гпрнпстай, Я. Двпрецька, І. Зимнѐ, Е. Зеюр, Ю. Климпв, 

М. Кліщевська, О. Краснпрѐдцева, О. Лепнтьюв, А. Маркпва, Н. Михайлпва, 

М. Прѐжникпв, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе, П. Шавир, А. Штейнмец  та ін.  

Значний внеспк у рпзрпбку тепретичних пснпв фпрмуваннѐ 

прпфесійнпї мпбільнпсті фахівців з середньпя спеціальнпя та вищпя псвітпя 

внесли педагпги-наукпвці: Л. Амірпва, А. Ващенкп, Л. Гпрянпва, В. Дяніна, 

Ю. Іванченкп, Б. Ігпшев, Я. Калинпвський, С. Капліна, Н. Кпжемѐкіна, 

Л. Меркулпва, Н. Ничкалп, О. Нюдюлькп, О. Нікітіна, С. Савицький та ін.  

Питаннѐ підгптпвки кпнкурентпздатних фахівців дпсліджували 

Т. Глушанпк, Н. Бахмат, Т. Бурлаюнкп, О. Дубініна, Ю. Кпрчагін, А. Кпнпненкп, 

В. Лябарець, Н. Ничкалп, П. Лузан, В. Олійник, І. Смірнпва та ін.  

Підкресляячи ґрунтпвність і виспкий рівень усіх цих дпсліджень, 

зазначимп, щп в них рпзглѐдаятьсѐ лише пкремі аспекти суб’юктивнпї 

активнпсті пспбистпсті, без урахуваннѐ різнпманіттѐ стпрін і прпѐвів 
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мпбільнпсті. Таким чинпм, усвідпмленнѐ недпстатньпї тепретичнпї 

рпзрпбленпсті прпблеми прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх фахівців права, 

відсутність юдинпгп термінплпгічнпгп апарату, невизначеність педагпгічних 

умпв фпрмуваннѐ їх прпфесійнпї мпбільнпсті мпже бути рпзглѐнутп ѐк 

пбґрунтуваннѐ непбхіднпсті вивченнѐ данпї прпблеми дпслідженнѐ. 

Мета статті – прпаналізувати наукпвп-метпдплпгічні здпбутки з 

підгптпвки фахівців права в закладах вищпї псвіти, прпаналізувати 

нпрмативнп-правпву базу з підгптпвки здпбувачів вищпї псвіти з 

спеціальнпсті 081 «Правп» першпгп (бакалаврськпгп) рівнѐ. Відппвіднп дп 

мети визначенп такі завданнѐ статті: здійснити аналіз наукпвих здпбутків з 

прпблеми дпслідженнѐ; утпчнити прпфесійні вимпги дп сучаснпгп фахівцѐ 

права в умпвах трансфпрмаційних прпцесів країни; утпчнити  зміст ппнѐть 

«мпбільність», «прпфесійна мпбільність»; пкреслити педагпгічні умпви 

фпрмуваннѐ прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх фахівців права. 

Виклад основного матеріалу. На думку В. Сластьпніна, пдніюя з 

центральних прпблем рпзвитку мпбільнпсті майбутньпгп фахівцѐ, зпкрема 

фахівцѐ права, ю відппвідність фпрм прганізації псвітньпї діѐльнпсті 

здпбувача вищпї псвіти фпрмам і характеру засвпяваній ним прпфесійнпї 

діѐльнпсті (Сластьпнін, 1997). У практиці частп не приділѐютьсѐ належнпї 

уваги вміння пцінявати свпї мпжливпсті і прпгнпзувати пспбистісний 

рпзвитпк, знахпдити свпю рішеннѐ в ситуації вибпру, відстпявати свпя 

індивідуальність, забезпечуячи перспективу кар’юрнпгп рпсту. 

Дп сучаснпгп фахівцѐ, зпкрема фахівцѐ права, висуваютьсѐ низка 

вимпг, таких ѐк: непбхідність давати кпнсультації кліюнтам і перспналу, 

спілкуватисѐ з зампвниками ппслуг та кінцевими кпристувачами 

яридичних ппслуг, непбхідність рпбпти в кплективі та ін., щп, у свпя чергу, 

вимагаю від майбутніх фахівців права рпзвинених кпмунікативних навичпк, 

уміннѐ підтримувати ефективну кпмунікація тпщп. 

Вкрай важливим длѐ нашпгп дпслідженнѐ ю тпй факт, щп найчастіше 

длѐ здійсненнѐ ефективнпї прпфесійнпї діѐльнпсті фахівцѐ права непбхіднп 

пріюнтуватисѐ і в інших пбластѐх (пснпви психплпгії, менеджмент тпщп), 

бути ерудпваним у різних сферах життѐ. Це непбхіднп длѐ кращпгп 

рпзуміннѐ матеріалу, грамптнпгп йпгп уѐвленнѐ. 

Непбхідність працявати в такій кплпбпрації з різними галузѐми 

прпфесійнпгп спрѐмуваннѐ пбумпвляю непбхідність міжпрофесійної 

взаюмодії фахівцѐ в галузі права з представниками інших спеціальнпстей. 

Відппвіднп дп наказу Міністерства псвіти і науки України № 1379 від 

12.12.2018 р. «Прп затвердженнѐ стандарту вищпї псвіти за спеціальністя 
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081 «Правп» длѐ першпгп (бакалаврськпгп) рівнѐ вищпї псвіти» зазначенп, 

щп бакалавр права маю вплпдіти такими спеціальними (фахпвими, 

предметними) кпмпетентнпстѐми (Наказ…, 2018): 

СК1. Здатність застпспвувати знаннѐ з пснпв тепрії та філпспфії права, 

знаннѐ і рпзуміннѐ структури правничпї прпфесії та її рплі в суспільстві.  

СК2. Знаннѐ і рпзуміннѐ ретрпспективи фпрмуваннѐ правпвих та 

державних інститутів.  

СК3. Ппвага дп честі і гіднпсті лядини ѐк найвищпї спціальнпї 

ціннпсті, рпзуміннѐ їх правпвпї прирпди.  

СК4. Знаннѐ і рпзуміннѐ міжнарпдних стандартів прав лядини, 

пплпжень Кпнвенції прп захист прав лядини та пснпвппплпжних свпбпд, а 

такпж практики Юврппейськпгп суду з прав лядини.  

СК5. Здатність застпспвувати знаннѐ засад і змісту інститутів 

міжнарпднпгп публічнпгп права, а такпж міжнарпднпгп приватнпгп права.  

СК6. Знаннѐ і рпзуміннѐ пснпв права Юврппейськпгп Спязу.  

СК7. Здатність застпспвувати знаннѐ завдань, принципів і дпктрин 

націпнальнпгп права, а такпж змісту правпвих інститутів, щпнайменше з 

таких галузей права, ѐк: кпнституційне правп, адміністративне правп і 

адміністративне прпцесуальне правп, цивільне і цивільне прпцесуальне 

правп, кримінальне і кримінальне прпцесуальне правп.  

СК8. Знаннѐ і рпзуміннѐ пспбливпстей реалізації та застпсуваннѐ 

нпрм матеріальнпгп і прпцесуальнпгп права.  

СК9. Знаннѐ і рпзуміннѐ пснпв правпвпгп регуляваннѐ пбігу 

публічних грпшпвих кпштів.  

СК10. Знаннѐ і рпзуміннѐ спціальнпї прирпди трудпвих 8 віднпсин та 

їх правпвпгп регуляваннѐ.  

СК11. Здатність визначати належні та прийнѐтні длѐ яридичнпгп 

аналізу факти.  

СК12. Здатність аналізувати правпві прпблеми, фпрмувати та 

пбґрунтпвувати правпві ппзиції.  

СК13. Здатність дп критичнпгп та системнпгп аналізу правпвих ѐвищ і 

застпсуваннѐ набутих знань у прпфесійній діѐльнпсті.  

СК14. Здатність дп кпнсультуваннѐ з правпвих питань, зпкрема, 

мпжливих сппспбів захисту прав та інтересів кліюнтів, відппвіднп дп вимпг 

прпфесійнпї етики, належнпгп дптриманнѐ нпрм щпдп нерпзгплпшеннѐ 

перспнальних даних та кпнфіденційнпї інфпрмації.  

СК15. Здатність дп сампстійнпї підгптпвки прпюктів актів 

правпзастпсуваннѐ.  
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СК16. Здатність дп лпгічнпгп, критичнпгп й системнпгп аналізу 

дпкументів, рпзуміннѐ їх правпвпгп характеру і значеннѐ (Наказ…, 2018). 

Таким чинпм, ми мпжемп сфпрмулявати вимпги дп сучаснпгп фахівцѐ 

права, відппвідність ѐким мпже зрпбити йпгп затребуваним і 

кпнкурентпспрпмпжним на ринку ппслуг. Пп-перше, це здатність ппстійнп й 

пперативнп псвпявати нпві знаннѐ, щп пбумпвленп швидкпплинним 

рпзвиткпм птпчуячпгп середпвища, пп-друге, гптпвність і здатність дп 

міжпрпфесійнпї взаюмпдії фахівців права з представниками інших спеціаль-

нпстей, і, пп-третю, ерудпваність у різних сферах життѐ (пріюнтаціѐ в суміжних 

пбластѐх). З вищесказанпгп випливаю, щп пдним із гплпвних завдань 

прпфесійнпї псвіти бакалаврів права стаю підгптпвка мпбільних фахівців. 

Фенпмен «мпбільнпсті» сьпгпдні стаю предметпм дпслідженнѐ 

психплпгів, спціплпгів і педагпгів. У наукпвих рпбптах зустрічаятьсѐ такі 

ппнѐттѐ, ѐк «спціальна мпбільність», «трудпва мпбільність», «прпфесійна 

мпбільність». 

Саме ппнѐттѐ «мпбільність» у тлумачнпму слпвнику С. Ожегпва 

визначаютьсѐ, ѐк «рухливість, здатність дп швидкпгп пересуваннѐ», а такпж 

ѐк «здатність швидкп діѐти, приймати рішеннѐ» (Ожегпв, 1996). Друге 

значеннѐ цьпгп ппнѐттѐ рпзкриваю сутність сучасних вимпг дп працівника, 

ѐкий ппвинен бути здатний швидкп пріюнтуватисѐ в різних ситуаціѐх, 

приймати сампстійні рішеннѐ, направлѐти свпя діѐльність на ефективне 

рішеннѐ ппставлених перед ним завдань. 

У свпїх працѐх Л. Балабанпва зазаначила, щп «мпбільність перспналу – 

це ширпке ппнѐттѐ, ѐке пхппляю йпгп рух ѐк у теритпріальнпму аспекті, так і 

на кпнкретнпму підприюмстві» (Балабанпва, б/д). 

Аналіз наукпвих дпсліджень з спціплпгії, психплпгії, педагпгіки та 

права дпзвплѐю встанпвити співвіднпшеннѐ ппхідних слів мпбільнпсті крізь 

призму інтеграції різних сфер лядськпї діѐльнпсті, зпкрема вчені 

визначаять мпбільність «спціальну», «трудпву», «прпфесійну». 

Соціальна мобільність маю на увазі зміну індивідпм місцѐ, 

займанпгп в спціальній структурі (Liubarets, 2018). Така мпбільність 

вклячаю в себе безліч мпжливих переміщень, у тпму числі трудпвих. Таким 

чинпм, трудова мобільність − це пдин із видів спціальнпї мпбільнпсті, щп 

пплѐгаю в перехпдах працівника в системі суспільнпї прганізації праці, щп 

характеризуятьсѐ змінпя місцѐ рпбпти абп трудпвпї функції. 

ак правилп, трудпва діѐльність лядини здійсняютьсѐ в межах 

грпмадськпї системи ппділу праці. І тут з’ѐвлѐютьсѐ ппнѐттѐ прпфесії. 
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Прпфесіѐ − пснпвний рід занѐть, трудпвпї діѐльнпсті. У межах 

псвітньпгп прпцесу в закладах вищпї псвіти здпбувачі вищпї псвіти 

гптуятьсѐ дп здійсненнѐ діѐльнпсті в прпфесійній сфері, щп ю найбільш 

значущпя в життюдіѐльнпсті лядини. Тпму длѐ прганізатпрів псвітньпгп 

прпцесу в закладах вищпї псвіти стаю актуальним вивченнѐ мпжливпстей 

підгптпвки прпфесійнп-мпбільних випускників. 

Дпсліджуячи сутність і структуру ппнѐттѐ «професійна мобільність», 

Ю. Іванченкп визначаю, щп «…це інтегрпвана ѐкість пспбистпсті, щп 

виѐвлѐютьсѐ в: здатнпсті успішнп переклячатисѐ на іншу діѐльність абп 

змінявати види діѐльнпсті у сфері екпнпміки та фінансів із залученнѐм 

правпвпї сфери; умінні ефективнп викпристпвувати систему узагальнених 

прпфесійних прийпмів длѐ викпнаннѐ будь-ѐких завдань у згаданих сферах 

та ппрівнѐнп легкп перехпдити від пднпгп виду діѐльнпсті дп іншпгп згіднп 

з аналізпм екпнпмічнпї і спціальнпї ситуації в державі; вплпдінні виспким 

рівнем узагальнених прпфесійних знань, дпсвідпм їх удпскпналеннѐ та 

сампстійнпгп здпбуваннѐ; гптпвнпсті дп пперативнпгп відбпру і реалізації 

пптимальних сппспбів викпнаннѐ завдань у галузі екпнпміки та фінансів, 

спираячись на передпві світпві тенденції; пріюнтації в кпн’янктурі ринку 

праці» (Іванченкп, 2005). Учена випкремляю спціплпгічний, екпнпмічний та 

психплпгічний кпмппненти прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх фахівців.  

Ппдібне визначеннѐ даю й А. Ващенкп, ѐкий зазначаю, щп прпфесійна 

мпбільність пфіцера Збрпйних сил України – це «…інтегрпвана сукупність 

спціальних, індивідуальних та військпвп-прпфесійних ѐкпстей пспбистпсті 

пфіцера, ѐкі забезпечуять прпдуктивне викпнаннѐ ппкладених на ньпгп 

службпвп-прпфесійних пбпв’ѐзків у встанпвлений термін із мінімальними 

витратами лядських ресурсів і матеріальних заспбів, на будь-ѐкій ппсаді, ѐк у 

мирний, так і у впюнний час, а такпж надаять змпгу планувати свпя кар’юру та 

прпфесійне зрпстаннѐ» (Берсенюва, 2004). Прпфесійну мпбільність 

менеджерів-аграріїв Н. Кпжемѐкіна рпзглѐдаю ѐк здібність і гптпвність 

пспбистпсті працявати в умпвах швидких динамічних (гпризпнтальних і 

вертикальних) змін у межах свпюї прпфесії, а такпж в умпвах певних 

спціальних перетвпрень (статусу, рплі, прпфесії тпщп) (Кпжемѐкіна, 2006).  

На думку С. Савицькпгп, «…прпфесійна мпбільність фахівцѐ мпже 

виразитисѐ в йпгп здатнпсті успішнп викпнувати різні види діѐльнпсті і 

адаптуватисѐ дп нпвих умпв їх реалізації» (Савицкий, 2006).  

Спираячись на праці вчених, ми мпжемп сказати, щп діѐльність ю 

прпфесійнпя, ѐкщп: вклячаю інтелектуальні пперації; ґрунтуютьсѐ на наукпвих 

знаннѐх і навчанні (сампнавчанні); викпристпвуютьсѐ в чіткп визначених 
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спціальних цілѐх і спрѐмпвана на суспільний рпзвитпк; передбачаю виспкий 

рівень автпнпмії ѐк длѐ лядини, ѐка її викпную, так і длѐ групи лядей, ѐкі 

представлѐять певну прпфесія; присутній виспкий рівень відппвідальнпсті за 

свпї дії і судженнѐ всередині прпфесійнпї автпнпмії. 

На думку Я. Гурпва і Т. Сильверстпва, «прпфесійна мпбільність – це 

прпфесійний вибір мплпді залежнп від фаху батьків і рпдичів, пплати їх праці, 

умпв праці, спціальнпгп престижу в трудпвпму кплективі, ппсади, ѐку впни 

займаять, птриманнѐ матеріальних благ. Наукпвці вважаять, щп прпфесійна 

мпбільність ппв’ѐзана з відтвпреннѐм спціальнп-прпфесійнпї структури 

суспільства в тій чи іншій прпфесії, кваліфікації, вибпрпм найбільш значущпгп 

спціальнп-прпфесійнпгп станпвища в суспільстві» (Гурпв, 2001). 

Щпб мати прпфесійну мпбільність і активнп рпзвивати її на етапі 

прпфесійнпї спціалізації, тпбтп на рпбпчпму місці, дп мпменту закінченнѐ 

закладу вищпї псвіти в майбутньпгп фахівцѐ права ппвинна бути 

сфпрмпвана гптпвність дп її прпѐву, тпбтп існуваннѐ деѐкпї «дпсвідченпї 

бази» ппведінки в нестандартних ситуаціѐх. 

Таким чинпм, пснпва длѐ фпрмуваннѐ прпфесійнпї мпбільнпсті 

ппвинна бути закладена на етапі підгптпвки майбутніх фахівців, зпкрема 

фахівців права в закладах вищпї псвіти. При цьпму вирпблѐютьсѐ 

первинний дпсвід мпбільнпгп ппведінки під час вирішеннѐ навчальних, 

квазіпрпфесійних, практичних, навчальнп-прпфесійних завдань. 

Урахпвуячи вище зазначене, професійна мобільність майбутнього 

фахівцѐ права, на нашу думку, − це властивість особистості, що сприѐю 

швидкому реагування на ситуація труднощів і актуалізую всі потенційні 

можливості суб’юктної активності здобувача вищої освіти під час 

вибору з напрѐму права варіантів і способів вирішеннѐ професійно-

правових завдань і прогнозуваннѐ професійної самореалізації. 

Отже, фпрмуваннѐ прпфесійнпї мпбільнпсті майбутньпгп фахівцѐ 

права – це прпцес прпфесійнпї підгптпвки, ѐкий будуютьсѐ на пснпві 

взаюмпдії всіх суб’юктів псвітньпгп прпцесу в закладі вищпї псвіти. 

Длѐ ефективнпгп фпрмуваннѐ прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх 

фахівців права ми ппвинні виділити кпмплекс педагпгічних умпв, ѐкі будуть 

ефективнп сприѐти цьпму прпцесу. 

З ппзиції педагпгічнпї науки умпви визначаятьсѐ через дидактичні 

категпрії, щп відпбражаять пснпвні елементи псвітньпгп прпцесу. Так, 

А. Аменд під педагпгічними умпвами рпзумію сукупність захпдів псвітньпгп 

прпцесу, щп забезпечуять непбхідний рівень рпзвитку шуканпї категпрії 

пспбистпсті здпбувача псвіти (Amend, 1996). Н. акпвлева вважаю, щп умпви 
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ппвинні відпбражати не прпстп зпвнішні пбставини пп віднпшення дп 

педагпгічнпгп прпцесу, а й вклячати в себе внутрішні характеристики цьпгп 

прпцесу (Yakovleva, 1997). Л. Трубайчук зазначаю, щп педагпгічні умпви ‒ 

це пбставини, щп сприѐять дпсѐгнення абп, навпаки, гальмуять її 

дпсѐгненнѐ в псвітньпму прпцесі (Словник-довідник педагогічних інновацій 

в освітньому процесі, 2001).  

Непбхідними умпвами ми називаюмп ті, без ѐких цей прпцес не мпже 

реалізуватисѐ ппвнпя мірпя. Критерій дпстатнпсті передбачаю 

пптимальність вибпру кпмплексу умпв, з ѐкпгп не мпжна виклячити ні 

пднпгп кпмппнента. Під пптимальністя, у свпя чергу, рпзуміютьсѐ 

раціпнальний вибір такпгп ппюднаннѐ кпмппнентів, ѐкий забезпечую в 

кпмплексі їх ефективність. Длѐ ефективнпгп фпрмуваннѐ прпфесійнпї 

мпбільнпсті майбутніх фахівців права галузі в системі вищпї псвіти, ми 

виділѐюмп такі педагпгічні умпви: 

− реалізаціѐ кпгнітивних кпмппнентів прпфесійнпї мпбільнпсті 

майбутніх фахівців права (Liubarets, 2018); 

− відпбраженнѐ структури кпмпетентнпстей прпфесійнпї мпбільнпсті 

майбутніх фахівців права в системі вищпї псвіти; 

− здійсненнѐ прпфесійнп-педагпгічнпї спрѐмпванпсті змісту й 

метпдики викладаннѐ дисциплін здпбувачам вищпї псвіти права в системі 

вищпї псвіти. 

Перша педагогічна умова − реалізаціѐ структурнп-змістпвих 

кпмппнентів прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх фахівців права галузі в системі 

вищпї псвіти. Структура прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх фахівців права в 

системі вищпї псвіти, на нашу думку, складаютьсѐ з таких кпмппнентів: 

гнпсеплпгічний (знаннѐ), аксіплпгічний (віднпсини) і праксеплпгічний (уміннѐ). 

Кпжен із названих кпмппнентів маю певний зміст тих знань, умінь, 

віднпсин, непбхідних здпбувачеві вищпї псвіти в галузі права в майбутній 

прпфесійній діѐльнпсті.  

Гнпсеплпгічний кпмппнент прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх фахівців 

права в системі вищпї псвіти визначаю систему знань ѐк безліч ппв’ѐзаних між 

спбпя елементів, щп ѐвлѐять спбпя певне цілісне утвпреннѐ. Це знаннѐ: 

правпвих пснпв прпфесійнпї діѐльнпсті; екпнпміки галузі; пснпв екпнпміки і 

підприюмництва; пснпв прпюктуваннѐ і метпдів ппшуку рішень задач; 

закпнпмірнпстей, принципів, змісту, фпрм і метпдів правпвпгп прпцесу. 

Аксіплпгічний кпмппнент ппюдную в спбі ціннісні віднпсини, 

прпфесійнп-ціннісні пріюнтації, мптиви навчальнпї та прпфесійнпї діѐльнпсті, 

прпфесійнп важливі ѐкпсті пспбистпсті, гптпвність дп самппсвіти. 
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Праксеплпгічний кпмппнент містить у спбі прпфесійні вміннѐ і 

навички (гнпстичні, прпюктувальні, кпнструктивні, кпмунікативні, 

прганізатпрські, щп дпзвплѐять застпспвувати знаннѐ дисциплін 

предметнпї підгптпвки на практиці), навчальний та життювий дпсвід. 

Результативність діѐльнпсті забезпечуютьсѐ взаюмпдіюя всіх названих 

кпмппнентів. Отже, реалізаціѐ структурнп-змістпвих кпмппнентів під час 

вивченнѐ дисциплін прпфесійнпгп циклу, на нашу думку, сприѐтиме 

фпрмування прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх фахівців права в системі 

вищпї псвіти лише за наѐвнпсті юднпсті названих кпмппнентів. 

Друга педагогічна умова − відпбраженнѐ структури прпфесійнпї 

мпбільнпсті майбутніх фахівців права в системі вищпї псвіти. 

Структура (лат. structura − будпва, ппрѐдпк) − сукупність стійких 

зв’ѐзків пб'юкта, щп забезпечуять йпгп цілісність (Короткий словник сучасних 

понѐть і термінів, 1993). Діѐльність − активна взаюмпдіѐ з навкплишньпя 

дійсністя, у хпді ѐкпї жива істпта виступаю ѐк суб’юкт, цілеспрѐмпванп впливаю 

на пб’юкт і задпвпльнѐю таким чинпм свпї пптреби (Берсенюва, 2004). 

Задану структуру кпмпетентнпстей майбутніх фахівців права в 

системі вищпї псвіти, на нашу думку, складаютьсѐ з таких задач: птриманнѐ 

знань щпдп прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх фахівців права в системі 

вищпї псвіти; визначеннѐ цінніснпгп ставленнѐ дп застпсуваннѐ знань у 

прпфесійній діѐльнпсті майбутніх фахівців права; реалізаціѐ вмінь і навичпк 

на практиці, сфпрмпваних у хпді навчальнпгп й життювпгп дпсвіду. 

Оспбливість структури прпфесійнпї мпбільнпсті здпбувача вищпї псвіти 

пплѐгаю в застпсуванні птриманих знань на практиці, ѐка ппвинна 

виражатисѐ в функціпнальній та пспбистісній гптпвнпсті дп прпфесійнпї 

мпбільнпсті майбутніх фахівців права в системі вищпї псвіти. 

Третѐ педагогічна умова − здійсненнѐ прпфесійнпгп супрпвпду 

псвітньпгп прпцесу та врахуваннѐ спрѐмпванпсті змісту й метпдики 

викладаннѐ дисциплін майбутнім фахівцѐм права в системі вищпї псвіти на 

пснпві принципу коеволяції − пднпчаснпгп рпзвитку прпфесійнпї та 

пспбистіснпї мпбільнпсті майбутньпгп фахівцѐ права. 

ак зазначаю О. Насирпва, прпцес навчаннѐ сучаснпгп фахівцѐ не 

ппвинен припинѐтисѐ із закінченнѐм закладу псвіти, він ппвинен стати 

безперервним. Важливп навчити лядину здпбувати знаннѐ сампстійнп, вміти 

інтегрувати ці знаннѐ та застпспвувати їх длѐ птриманнѐ нпвих знань 

(Насирпва, 2008). Цьпгп мпжна дпсѐгти, кпли кпжен, кпгп навчаять, 

залучаютьсѐ дп активнпї пізнавальнпї діѐльнпсті, вчитьсѐ гнучкп адаптуватисѐ 

в мінливих життювих ситуаціѐх, критичнп мислити, бути здатним генерувати 
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нпві ідеї, чіткп усвідпмлявати, де і ѐким чинпм він птримував знаннѐ, ѐкі 

мпжуть бути застпспвані в навкплишній дійснпсті, тпбтп бути прпфесійнп 

мпбільним фахівцем.     

Таким чинпм, на нашу думку, ефективність фпрмуваннѐ прпфесійнпї 

мпбільнпсті майбутніх фахівців права спираютьсѐ на забезпеченнѐ таких 

педагогічних умов: реалізаціѐ структурно-змістових компонентів 

професійної мобільності майбутніх фахівців права в системі вищої 

освіти; відображеннѐ структури компетентностей професійної 

мобільності майбутніх фахівців права в системі вищої освіти; 

здійсненнѐ професійно-педагогічної спрѐмованості змісту й методики 

викладаннѐ дисциплін майбутнім фахівцѐм права в системі вищої освіти. 

Утпчнені в статті педагпгічні умпви щпдп прпфесійнпї мпбільнпсті 

майбутніх фахівців права в системі вищпї псвіти будуть сприѐти ефективній 

прганізації псвітньпгп прпцесу в ЗВО, забезпечувати ѐкісне фпрмуваннѐ 

спеціальних (фахпвих, предметних) кпмпетентнпстей майбутніх фахівців 

права відппвіднп дп реалізації нпрмативнп-правпвпї бази в системі вищпї 

псвіти з підгптпвки фахівців спеціальнпсті 081 «Правп». 

Такпж, аналізуячи праці вчених з прпблеми дпслідженнѐ, ми дійшли 

виснпвку, щп прпфесійна мпбільність майбутньпгп фахівцѐ права − це 

властивість пспбистпсті, щп сприѐю швидкпму реагування на ситуація 

труднпщів і актуалізую всі пптенційні мпжливпсті суб’юктнпї активнпсті 

здпбувача вищпї псвіти під час вибпру з напрѐму права варіантів і сппспбів 

вирішеннѐ прпфесійнп-правпвих завдань і прпгнпзуваннѐ прпфесійнпї 

сампреалізації. 

Висновки. Отже, прпаналізпвані наукпві здпбутки з прпблеми дпс-

лідженнѐ даять нам підстави стверджувати, щп серед усіх існуячих педагп-

гічних умпв із підгптпвки майбутніх фахівців права ефективними ю: реалізаціѐ 

структурнп-змістпвих кпмппнентів прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх 

фахівців права в системі вищпї псвіти; відпбраженнѐ структури кпмпе-

тентнпстей прпфесійнпї мпбільнпсті майбутніх фахівців права в системі вищпї 

псвіти; здійсненнѐ прпфесійнп-педагпгічнпї спрѐмпванпсті змісту й метпдики 

викладаннѐ дисциплін майбутнім фахівцѐм права в системі вищпї псвіти.  

Такпж вважаюмп, щп пптимальне ппюднаннѐ всіх вище пкреслених 

умпв забезпечую виспкий рівень підгптпвки майбутніх фахівців права в 

системі вищпї псвіти, сприѐю ефективній прганізації псвітньпгп прпцесу з 

підгптпвки таких фахівців.  

Усе вищесказане дпзвплѐю нам сфпрмулявати вимпги дп сучаснпгп 

фахівцѐ права, щп, у свпя чергу, сприѐтиме йпгп затребуванпсті та 
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кпнкурентпспрпмпжнпсті на ринку ппслуг, зпкрема це здатність ппстійнп і 

пперативнп псвпявати нпві знаннѐ, щп пбумпвленп швидкпплинним 

рпзвиткпм птпчуячпгп середпвища; здатність дп міжпрпфесійнпї взаюмпдії 

фахівців права з представниками інших спеціальнпстей; ерудпваність у 

різних сферах життѐ (пріюнтаціѐ в суміжних пбластѐх).  

Перспективи подальших досліджень. Здійснений аналіз наукпвих 

здпбутків з прпблеми дпслідженнѐ та утпчненнѐ ефективних педагпгічних 

умпв щпдп підгптпвки майбутніх фахівців права даять нам кпнцептуальну 

пснпву длѐ ппдальшпгп глибпкпгп тепретичнпгп та практичнпгп вивченнѐ 

передумпв дпсліджуванпї прпблеми. 
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РЕЗЮМЕ 
Замиховская Татьяна. Педагпгические услпвиѐ фпрмирпваниѐ 

прпфессипнальнпй мпбильнпсти будущих специалистпв права. 
В статье проведен анализ научных достижений по проблеме созданиѐ 

педагогических условий формированиѐ профессиональной мобильности будущих 
специалистов права. Уточнено понѐтие «педагогические условиѐ», «мобильность», 
«профессиональнаѐ мобильность» и дано авторское определение понѐтиѐ 
«профессиональнаѐ мобильность будущего специалиста права», котораѐ 
рассматриваетсѐ нами как свойство личности, способствует быстрому реагирования 
на ситуация труда и актуализирует все потенциальные возможности субъектной 
активности соискателѐ высшего образованиѐ при выборе вариантов и способов 
решениѐ профессиональных задач и прогнозированиѐ профессиональной 
самореализации; рассмотрено коэволяционный принцип формированиѐ 
профессиональной мобильности будущих специалистов права. Сформулированы 
требованиѐ к современному специалисту права, в своя очередь будет способствовать 
его востребованности и конкурентоспособности на рынке услуг. 

Ключевые слова: учреждение высшего образованиѐ, мобильность, 
профессиональнаѐ мобильность, право, специалисты права, педагогические условиѐ. 

SUMMARY 
Zamikhovska Tetiana. Pedagogical conditions for the formation of future law 

specialists’ professional mobility  
The article analyzes the scientific achievements on the problem of creating 

pedagogical conditions for the formation of professional mobility of future lawyers. The 
concepts of “pedagogical conditions”, “mobility”, “professional mobility” are specified and 
the author’s interpretation of the concept of “professional mobility of the future specialist in 
law” is given. It is considered as a personal quality, which promotes quick response to the 
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difficulties and actualizes all the potential possibilities of the subject activity of the higher 
education applicant at a choice of variants and ways of solving professional and legal 
problems and forecasting of professional self-realization. The coevolutionary principle of 
professional mobility formation of future lawyers is revealed. The requirements to the 
modern law specialist are formulated that in turn will promote his demand and 
competitiveness in the market of services, in particular it is an ability to constantly and 
operatively master new knowledge that is caused by fast development of environment; 
ability to interprofessional interaction of law specialists with representatives of other 
specialties; erudition in various spheres of life (orientation in related fields). The pedagogical 
conditions that will contribute to the effective formation of professional mobility of bachelors 
of law are allocated, namely: implementation of structural and content components of 
professional mobility of future law specialists in the higher education system; reflection of 
the structure of competences of professional mobility of future law specialists in the system 
of higher education; implementation of professional and pedagogical orientation of the 
content and methods of teaching disciplines to future law specialists in the system of higher 
education. It is argued that the optimal combination of the pedagogical conditions 
formulated by us in the article for the formation of professional mobility will provide a high 
level of training of future law specialists in the higher education insitution, contributes to the 
effective organization of the educational process for training such professionals. 

Key words: institution of higher education, mobility, professional mobility, law, law 
specialists, pedagogical conditions. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБʼЄКТИВНИХ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ З РІЗНИМ ТИПОМ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 
 

У статті подано результати дослідженнѐ наукової проблеми психологічних 
особливостей субʼюктивних семантичних полів понѐть у студентів педагогічних 
спеціальностей із різним типом професійної спрѐмованості (соціальним, 
артистичним, підприюмницьким, інтелектуальним, реалістичним, 
конвенціональним). Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ обрано адекватний 
інструментарій: метод семантичного диференціалу Ч. Осґуда, опитувальник із 
визначеннѐ типу особистості Дж. Голланда. Установлено, що запропоновані 
методики дали змогу виѐвити позитивно забарвлені асоціації на стимул, що 
поюднуять із педагогічноя діѐльністя та реакції, що свідчать про нейтральне, а 
подекуди й негативне ставленнѐ до обраної професії педагога. 

Ключові слова: семантичне поле, вільні асоціації, асоціативний експеримент, 
стимул, реакціѐ, семантичний диференціал, мовна свідомість, професійна 
спрѐмованість. 
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Постановка проблеми. У сучасній психплпгічній та психплінгвістичній 

науці актуальними ю прпблеми дпслідженнѐ впливу спціальних та біплпгічних 

характеристик пспбистпсті на кпнтекст семантичних пплів, щп дпбираятьсѐ 

дп тих чи інших ппнѐть під час прпведеннѐ вільних аспціативних 

експериментів. Так, у низці дпсліджень лінгвістів та психплінгвістів висвітленп 

дані прп вплив великпгп переліку параметрів на аспціативну ппведінку 

лядини. Дп них віднпсѐть такі: статевп-вікпва ідентифікаціѐ інфпрманта, 

рівень йпгп псвіченпсті та місце фпрмуваннѐ мпвленнювих навичпк, 

прпфесійна належність і їхній психпфізіплпгічний стан (Гпрпшкп, 2001). 

Зауважимп, щп влив цих чинників дпслідженп ще недпстатньп і, здебільшпгп, 

без урахуваннѐ взаюмпзвʼѐзків між ними. Зпкрема, пптребую глибшпгп 

вивченнѐ прпблема впливу на аспціативну ппведінку лядини такпгп чинника, 

ѐк її прпфесійна спрѐмпваність, щп станпвить інтерес на наукпвпму і 

практичнпму рівнѐх. Мпжна припустити, щп ляди з різними типами 

прпфесійнпї спрѐмпванпсті закпнпмірнп будуть вибирати різний смислпвий 

кпнтекст і вкладатимуть йпгп в ппнѐттѐ, щп ппвʼѐзуять зі свпюя педагпгічнпя 

діѐльністя. І тпді семантичні характеристики цих ппнѐть мпжуть слугувати 

індикатпрпм прийнѐттѐ чи неприйнѐттѐ прпфесії педагпга загалпм, щп ю 

цінним на етапі  вибпру лядинпя  прпфесії . 

Аналіз актуальних досліджень. Прпблема вивченнѐ психплпгічних 

пспбливпстей субʼюктивних семантичних пплів майбутніх педагпгів із різним 

типпм прпфесійнпї спрѐмпванпсті – це не лише питаннѐ працевлаштуваннѐ, 

матеріальнпгп забезпеченнѐ майбутньпгп життѐ, а й сутп глибинні, внутрішні 

прпблеми самппізнаннѐ, самптвпреннѐ та сампреалізації пспбистпсті. У реп-

резентпванпму дпслідженні прпаналізпвані праці вчених, щп безппсередньп 

абп пппсередкпванп рпзкриваять пзначену прпблему. Так, С. Безбпрпдих, за 

результатами тепретичнпгп аналізу праць М. Амінпва, Н. Мажара, В. Слас-

тьпніна, М. Тименка, Б. Федпришина, рпзглѐдаю різні аспекти діагнпстики 

прпфесійнпї спрѐмпванпсті та відбпру абітуріюнтів – майбутніх педагпгів 

(Безбпрпдих, 2017). Однак, у дпслідженні цьпгп наукпвцѐ не рпзриті метпди 

прпфесійнпї діагнпстики прпфесійнпгп дпбпру абітуріюнтів, щп ппѐсняютьсѐ 

складністя їх викпристаннѐ. З метпя виѐвленнѐ ппказників, щп даять змпгу 

дпслідити й узагальнити психплпгічну характеристику суб’юктивних 

семантичних пплів майбутніх педагпгів, прпаналізпванп наукпві праці, у ѐких 

висвітлені різнпманітні питаннѐ мптивації щпдп вибпру і вхпдженнѐ вчителѐ в 

прпфесійну діѐльність. У цьпму кпнтексті вважаюмп слушнпя автпрську 

наукпву ппзиція прп взаюмпзв’ѐзки між мптиваціѐми, щп сппнукаять 

здпбувачів вищпї педагпгічнпї псвіти дп вибпру й пвплпдіннѐ прпфесіюя 
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педагпга та притаманним їм пспбистісними ѐкпстѐми, а птже, різними типами 

їхньпї прпфесійнпї спрѐмпванпсті (Struyven et al., 2013). У перебігу студій 

здійсненп відбір тих праць, у ѐких автпри висвітляять міждисциплінарне тлп 

педагпгічнпї діѐльнпсті: вплив ринку праці на прпфесійну мптивація та 

діѐльність (Rots & Aelterman, 2009), крпс-культурний аналіз прпвідних 

чинників упливу на вибір прпфесії вчителѐ (Liu & Onwuegbuzie, 2014). 

У вимірі наукпвпгп ппшуку, з метпя пбґрунтуваннѐ адекватних 

діагнпстичних метпдик, значний інтерес станпвлѐть праці, щп рпзкриваять 

ппнѐттювий апарат, а саме: семантичне ппле (Василенкп та ін., 2005), 

семантична кпнструкціѐ аспціативнпгп пплѐ (Недашківська, 2011), 

психплпгічний аналіз структури аспціативнпгп пплѐ (Шаравара та ін., 2018), 

інтервальна версіѐ метпду семантичнпї диференціації та автпрський підхід 

щпдп мпдифікації прпцедури збпру даних і введеннѐ категпрії 

невизначенпсті в семантичний прпстір, щп сприѐю йпгп адекватнпму 

вивчення (Stoklasa et al., 2018). Ґенезу ппнѐттѐ «семантичне ппле» в 

істпричнпму ппступі висвітленп в працѐх сучаснпгп лінгвіста І. Кучера (Кучер, 

2014). Об’юктпм дпслідженнѐ длѐ ппбудпви лексичних, семантичних чи 

лексикп-семантичних пплів рпзглѐдалисѐ відппвіднп, лексика пдніюї чи 

кількпх мпв і лексичні значеннѐ чи ппнѐттѐ. Лише в пстанні десѐтиліттѐ 

відбулисѐ певні спрпби систематизації термінплпгії та метпдплпгії рпбпти з 

лексикп-семантичними пплѐми (Безкпрпвайна, 2012; Кучер, 2014). У руслі 

прпблеми дпслідженнѐ беремп дп уваги й ті праці наукпвців, у ѐких 

пппсередкпванп висвітленп пкремі аспекти метпдплпгії – пспбливпсті дпбпру 

слпвесних аспціацій у вільних аспціативних експериментах, урахпвуячи їх 

нпрмативні пзнаки (Visas et al., 2019); сутнісні пспбливпсті мережевих і 

семантичних властивпстей слпвесних аспціацій (Luduena et al., 2014). 

За результатами тепретичних студій нами з’ѐспванп, щп пкремі 

аспекти пзначенпї прпблематики пппсередкпванп дпсліджуять учені з 

різних країн. Однак, в умпвах реалізації в Україні нпвпї стратегії підгптпвки 

педагпгів задлѐ підвищеннѐ її ѐкпсті, піднѐта в статті прпблема станпвить 

ѐк наукпвий, так і практичний інтерес. 

Мета статті – висвітлити прганізація й результати емпіричнпгп 

дпслідженнѐ психплпгічних пспбливпстей суб’юктивних семантичних пплів 

майбутніх педагпгів із різним типпм прпфесійнпї спрѐмпванпсті. 

Дпслідженнѐ ґрунтувалпсѐ на припущенні: при прпведенні вільнпгп 

аспціативнпгп експерименту тип прпфесійнпї спрѐмпванпсті лядини прѐмп 

впливаю на зміст семантичних пплів ппнѐть, ѐкі ппв’ѐзані з педагпгічнпя 

діѐльністя. Тпбтп ляди з різними типами прпфесійнпї спрѐмпванпсті 
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закпнпмірнп будуть вибирати різний смислпвий кпнтекст і вкладатимуть 

йпгп в ппнѐттѐ, щп ппв’ѐзуять із їхньпя педагпгічнпя діѐльністя. І тпді 

семантичні характеристики цих ппнѐть мпжуть слугувати індикатпрпм 

прийнѐттѐ чи неприйнѐттѐ прпфесії педагпга. 

Методи дослідження. Відппвіднп дп мети наукпвпгп ппшуку 

викпристанп кпмплекс метпдів: загальнпнаукпвих: тепретичнпгп аналізу і 

синтезу – длѐ з’ѐсуваннѐ стану дпслідженнѐ наукпвпї прпблеми, утпчненнѐ 

ппнѐть, виѐвленнѐ метпдплпгічних підхпдів і прпдуктивних наукпвих ідей; 

емпіричних: метпд семантичнпгп диференціалу Ч. Осґуда, ппитувальник із 

визначеннѐ типу пспбистпсті Дж. Гплланда – длѐ визначеннѐм і 

характеристики впливу типу прпфесійнпї спрѐмпванпсті на зміст семантичних 

пплів, щп ппв’ѐзуять із прпфесійнпя (педагпгічнпя) діѐльністя. 

Виклад основного матеріалу. Задлѐ забезпеченнѐ ппвнпти 

дпслідженнѐ, прп ѐке йде мпва в цій статті, булп пбранп метпди 

семантичнпгп диференціалу Ч. Осгуда (Глухпв, 2005) та метпд вільних 

аспціацій, пскільки, на наш ппглѐд, впни найбільш тпчнп дпзвплѐять 

виѐвити значеннѐ ппнѐть, щп стпѐть за тим чи іншим слпвпм у мпвній 

свідпмпсті лядини, а такпж диференціявати ці ппнѐттѐ за певними 

загальними характеристиками (Уфимцева, 2000; Гпрпшкп, 2005). Крім тпгп, 

булп прпведенп діагнпстуваннѐ типів прпфесійнпї спрѐмпванпсті 

респпндентів за метпдикпя Дж. Гплланда (Рпгпв, 2003). Длѐ узагальненнѐ 

та більш глибпкпгп аналізу були викпристані статистичні метпди, щп 

умпжливилп дпстпвірність кількіснпї пбрпбки птриманих даних. 

Цільпвпя аудитпріюя булп пбранп студентів перших курсів КУ імені 

Бприса Грінченка спеціальнпстей «Дпшкільна псвіта» та «Ппчаткпва псвіта» 

першпгп (бакалаврськпгп) псвітньпгп рівнѐ. Усьпгп в дпслідженні взѐли участь 

204 студенти першпгп курсу. Дпслідженнѐ прпвпдилпсѐ українськпя мпвпя. 

На першпму етапі дпслідженнѐ учасникам прпппнувалпсѐ підібрати 

вільні аспціації дп ппнѐттѐ-стимулу, ппвʼѐзанпгп з педагпгічнпя діѐльністя 

(ппнѐттѐ-стимул «педагпг»). Такпж учасникам прпппнувалпсѐ пцінити (за 

дпппмпгпя визначених шкал пцінпк) це ппнѐттѐ за трьпма пцінпчними фак-

тпрами, такими ѐк пцінка, сила та активність. Результати, птримані на цьпму 

етапі дпслідженнѐ, висвітлені в пппередніх наших статтѐх (Іваняк та ін., 2020). 

На другпму етапі дпслідженнѐ цим же респпндентам був 

запрпппнпваний ппитувальник длѐ визначеннѐ типу їх пспбистпсті, в пснпві 

ѐкпгп лежить тепріѐ прпфесійнпгп вибпру американськпгп прпфеспра 

Дж. Гплланда. Ми ппгпджуюмпсѐ з йпгп думкпя прп те, щп успіх у 

прпфесійній діѐльнпсті лядини прѐмп залежить від відппвіднпсті типу 
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прпфесійнпгп середпвища і типу пспбистпсті, а ппведінка лядини 

зумпвляютьсѐ не тільки її пспбистісними ѐкпстѐми, але й птпченнѐм. Тпму 

ляди прагнуть знайти таке прпфесійне середпвище, ѐке найбільше підхпдить 

наѐвнпму типу їхньпї пспбистпсті. Опитувальник прпфесійних переваг 

Дж. Гплланда, за задумпм автпра, дпзвплѐю співвіднести схильнпсті і 

здібнпсті з різними прпфесіѐми длѐ вибпру найбільш дпцільнпї. Цѐ метпдика 

даю змпгу визначити, дп ѐкпгп з шести психплпгічних типів пспбистпсті, 

визначених Дж. Гплландпм, належав студент: реалістичнпгп, 

інтелектуальнпгп, спціальнпгп, кпнвенціпнальнпгп, підприюмницькпгп чи 

артистичнпгп. Зазначимп, щп кпжен з цих типів пспбистпсті характеризуютьсѐ 

певними пспбливпстѐми темпераменту, характеру, а такпж кпжнпму з них 

відппвідаять прпфесії, у ѐких лядина мпже дпсѐгти найбільшпгп успіху. 

На третьпму етапі дпслідженнѐ був прпведений ѐкісний та кількісний 

аналіз емпіричних даних, за результатами ѐкпгп визначенп характерні 

пспбливпсті субʼюктивних семантичних пплів ппнѐть, ппвʼѐзаних із педагп-

гічнпя діѐльністя, у студентів з різним типпм прпфесійнпї спрѐмпванпсті. 

Прпаналізуюмп аспціативний рѐд ппнѐттѐ «педагпг». Аспціативне ппле 

ппнѐттѐ-стимулу «педагпг» у мпвній свідпмпсті студентів репрезентпванп 598 

реакціѐми. Відппвіднп дп правил прпведеннѐ вільнпгп аспціативнпгп 

експерименту, ми взѐли дп рпзглѐду лише першу відппвідь і птримали 192 

відппвіді, вклячаячи 186 слів і 6 слпвпспплучень. Виѐвленп 12 учасників, ѐкі 

не надали свпї аспціації. Кількість реакцій, наданих на ппнѐттѐ-стимул 

«педагпг», не збігаютьсѐ з кількістя респпндентів, але причини відмпви цих 

респпндентів від наданнѐ відппвідей нами не з’ѐспвувались. 

Таким чинпм, булп птриманп таке аспціативнп ппле: «Дпбрий – 24, 

рпзумний – 22, діти – 20, креативний – 18, навчаннѐ – 16, веселий – 12, 

відппвідальний – 8, активний, вихпваний, псвічений, справедливий – 4, 

багатп писанини, ввічливий, вихпватель, дпсвідчений, друг, друга мама, 

енергійний, з характерпм, завжди дпппмпже, зацікавляячий, квітка, 

кмітливий, кпмунікабельний, красивий, лябпв, лядина, мудрий, навчаю, 

наставник, пкулѐри, прганізпваний, псвіта, пспбистість, підгптпвка урпків, 

підтримка, ппважна лядина, ппмічник, працьпвитий, прпдуктивний, 

прпсвітник, пунктуальний, рпбпта, рпзвинений, рпзвитпк, рпзуміннѐ, 

рпзуміячий, світлий, світлп, сильний, спнце, стильний, стриманий, сучасний, 

талант, твпрець, твпрчий, терплѐчий, уважний, усмішка, хпрпший, цікавий, 

щирий, ѐскравий, відмпви – 12». Ми бачимп, щп найбільш частптні реакції на 

іменник «педагпг» – це йпгп атрибутивні характеристики, ппв’ѐзані з 

ментальними та мпральними пзнаками вчителѐ – реакції добрий, 
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креативний, веселий, активний, вихований, освічений, справедливий та 

розумний. Такпж у мпвній свідпмпсті наших респпндентів педагпг ппв'ѐзаний 

зі свпюя предметнпя сферпя – навчаннѐм, дітьми, освітоя та інше. 

Аспціаціѐм, щп виѐвлені в аспціативнпму пплі, були присвпюні ранги 

відппвіднп дп йпгп іюрархічнп прганізпванпї структури. У центр 

аспціативнпгп пплѐ ппнѐттѐ-стимулу «педагпг» увійшли реакції «дпбрий» з 

частптпя 11,8 % та «рпзумний» з частптпя 10,8 %. Ближнѐ периферіѐ 

аспціативнпгп пплѐ ппнѐттѐ-стимулу «педагпг» вклячила реакції з 

частптпя не більше 10 %: діти (9,8 %), креативний (8,8 %), навчаннѐ (7,8 %), 

веселий (5,9 %). Дальнѐ периферіѐ аспціативнпгп пплѐ запрпппнпванпгп 

стимулу утвпрена реакціѐми з частптпя менше 4 %: відппвідальний (3,9 %), 

вихпваннѐ (2 %), псвічений (2 %), справедливий (2 %), активний (2 %). 

Результати експерименту дали змпгу виѐвити і крайня периферія 

аспціативнпгп пплѐ ппнѐттѐ-стимулу «педагпг», щп утвпрена реакціѐми з 

частптпя менше 2 %, а саме: лядина, рпбпта, прпсвітник, працьпвитий, 

завжди дпппмпже, вимагаю, навчаю, рпзвитпк, лябпв, друга мама, світлий, 

сучасний, ппважна лядина, стильний, наставник, кпмунікабельний, багатп 

писанини, пкулѐри, твпрець, терплѐчий, рпзуміннѐ, сильний, стриманий, 

ппмічник, кмітливий, псвіта, підгптпвка урпків, ввічливий, пунктуальний, 

щирий, хпрпший, рпзуміячий, світлп, пспбистість, квітка, спнце, дпппмпга, 

цікавий, мудрий, талант, вихпватель, з характерпм, прпдуктивний, 

усмішка, ѐскравий, зацікавлений, прганізпваний, енергійний, друг, 

рпзвинений, твпрчий, уважний, вимпгливий, дпсвідчений, підтримка, 

красивий. Виѐвленп 5,9 % студентів, ѐкі не змпгли підібрати жпднпї 

аспціації дп запрпппнпванпгп ппнѐттѐ-стимулу (Іваняк та ін., 2020). 

Під час аналізу зазначених аспціативних реакцій студентів пснпвна 

увага була спрѐмпвана на те, щпб визначити, ѐкий саме психпсемантичний 

зміст вкладаять студенти у ппнѐттѐ «педагпг» і ѐке смислпве забарвленнѐ 

(ппзитивне чи негативне) маю пцінка цьпгп ппнѐттѐ. Вільний аспціативний 

експеримент дпзвплив визначити найбільш сильні елементи мпвнпї 

свідпмпсті студентів педагпгічних спеціальнпстей у зв’ѐзку з ппнѐттѐм 

«педагпг». За результатами аналізу птриманпгп рпзппділу аспціацій, у центр 

аспціативнпгп пплѐ ппнѐттѐ-стимулу «педагпг» ввійшли реакції «дпбрий» та 

«рпзумний». Саме такі аспціативні реакції іляструять і тпй факт, щп ппнѐттѐ 

«педагпг» у свідпмпсті майбутніх педагпгів маю ппзитивне смислпве 

забарвленнѐ, щп мпже вказувати на ппзитивне ставленнѐ дп пбранпї прпфесії 

загалпм. Однак, 5,9 % студентів-першпкурсників не змпгли надати дп 

зазначенпгп ппнѐттѐ жпднпї аспціації, а такпж виѐвленп й тих, ѐкі вкладаять у 
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ппнѐттѐ «педагпг» характеристики, щп вказуять на їхню негативне ставленнѐ 

дп труднпщів у педагпгічній рпбпті (багатп писанини). 

Длѐ здійсненнѐ більш глибпкпгп аналізу семантичнпгп наппвненнѐ 

студентами педагпгічних спеціальнпстей ппнѐттѐ «педагпг» був 

викпристаний метпд семантичнпгп диференціала Ч. Осгуда, прпцедура 

прпведеннѐ ѐкпгп пписана у наших пппередніх дпслідженнѐх (Іваняк та ін., 

2020). Результати дали змпгу встанпвити наступне: ппнѐттѐ «педагпг» 

пціненп найвищпя кількістя балів студентами-першпкурсниками за 

величинами «активність» (загальна сума балів +2,65) та «пцінка» (загальна 

сума балів +2,6). Дещп нижчі, але такпж ппзитивні бали були ппставлені 

студентами при пціняванні ппнѐттѐ «педагпг» за величинпя «сила» 

(загальна сума балів була птримана +2,13). Таким чинпм, ці результати 

свідчать прп ппзитивне ставленнѐ респпндентів дп педагпгів і сприйнѐттѐ 

їх, насамперед, ѐк активних лядей. 

Результати прпведеннѐ діагнпстуваннѐ студентів за тестпм 

Дж. Гплланда дали змпгу виѐвити тип прпфесійнпї спрѐмпванпсті 

студентів. Так, із загальнпї чисельнпсті ппитаних першпкурсників 

найбільше виѐвилпсѐ таких, щп маять спціальний тип прпфесійнпї 

спрѐмпванпсті (96 студентів, тпбтп близькп 47 %). Такі результати не ю длѐ 

нас несппдіваними, пскільки це студенти педагпгічних спеціальнпстей і 

такий тип їх прпфесійнпї спрѐмпванпсті ю цілкпм пчікуваним. Такпж 

студенти прпдемпнстрували артистичний тип прпфесійнпї спрѐмпванпсті 

(33 % від всіх ппитаних). На третьпму місці за кількістя відсптків виѐвилисѐ 

студенти з підприюмницьким типпм прпфесійнпї спрѐмпванпсті (майже 9 

%). Студентів інтелектуальнпгп, реалістичнпгп та кпнвенціпнальнпгп типів 

прпфесійнпї спрѐмпванпсті виѐвилпсѐ відппвіднп 7 %, 2 % та 2 %. 

Отже, птримані результати дпзвплѐять зрпбити виснпвпк прп таке: 

длѐ ппитаних першпкурсників педагпгічних спеціальнпстей здебільшпгп 

характерні три типи прпфесійнпї спрѐмпванпсті – спціальний, артистичний 

та підприюмницький. Загалпм, ми птримали дпстатньп ппзитивний 

результат, пскільки ляди саме цих відппвідаять прпфесії вчителѐ та 

мпжуть дпсѐгти значних успіхів у сфері псвіти. 

Однак, у межах цьпгп дпслідженнѐ нас найбільше цікавили дані, щп 

вказуять на наѐвність абп відсутність відміннпстей у характеристиках 

субʼюктивних семантичних пплів ппнѐттѐ «педагпг» студентів-першпкурсників 

із різним типпм прпфесійнпї спрѐмпванпсті. З ціюя метпя був прпведений 

третій етап дпслідженнѐ, прптѐгпм ѐкпгп був здійснений ппрівнѐльний 

кількісний аналіз птриманих у хпді перших двпх етапів дпслідженнѐ даних. 
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Сппчатку прпаналізуюмп підгрупу учасників із спціальним типпм 

прпфесійнпї спрѐмпванпсті, ѐка виѐвиласѐ найчисельнішпя (47 %). Більшість 

із них ппзитивнп пцінили ппнѐттѐ «педагпг» (ппставили від 1 дп 3 балів) за 

шкалпя «пцінка» (83,3 %) та «сила» (87,5 %). Тпбтп у студентів із спціальним 

типпм прпфесійнпї спрѐмпванпсті педагпг аспціяютьсѐ переважнп з 

ппзитивпм та силпя. У тпй самий час, ці студенти схильні дещп менше бачити 

педагпга ѐк активну лядину (тільки 62,5 % з них ппставили ппзитивні пцінки 

за шкалпя «активність»). Аналіз відппвідей студентів свідчить прп те, щп 

саме студенти ціюї підгрупи інпді ставили нейтральну та мінуспву пцінку 

ппнѐття «педагпг» за шкалпя активнпсті (наприклад, 0, -1 абп -2). 

Зауважимп, щп під час наданнѐ вільних аспціацій саме у відппвідѐх цих 

студентів переважав ппис не активнпсті педагпга, а ті характеристики, ѐкі 

стпсуятьсѐ йпгп мпральних ѐкпстей та сильних стпрін пспбистпсті – дпбрий, 

рпзумний, відппвідальний, сильний, стриманий, працьпвитий. 

Далі прпведемп кількісний аналіз пцінпк ппнѐттѐ «педагпг» 

студентами артистичнпгп типу прпфесійнпї спрѐмпванпсті, всьпгп таких 

студентів виѐвилпсь 33 % від усіх ппитаних. Результати експерименту 

засвідчили, щп учасники ціюї підгрупи схильні пцінявати педагпга ѐк 

активну лядину (97 %). Тпбтп, виѐвлѐютьсѐ, щп ляди з артистичним типпм 

прпфесійнпї спрѐмпванпсті прпвіднпя характернпя риспя педагпга 

вважаять йпгп активність. Цей виснпвпк дпвпдѐть ті вільні аспціації, щп їх 

надавали студенти дп ппнѐттѐ «педагпг»: креативний, веселий, активний, 

прпсвітник, завжди дпппмпже, рпзвитпк, кпмунікабельний тпщп. 

Натпмість відсптпк респпндентів, щп дали ппзитивні характеристики 

ппнѐття «педагпг» за двпма іншими шкалами (пцінка та сила) дещп 

нижчий – 73,5 % та 79,4 % відппвіднп. 

Учасники експерименту з підприюмницьким типпм прпфесійнпї 

спрѐмпванпсті (їх виѐвилпсѐ 9 %) під час пціняванні ппнѐттѐ «педагпг» 

прпѐвили майже такі самі реакції, ѐк і студенти з артистичним типпм 

прпфесійнпї спрѐмпванпсті. Так, більшість із них (77,7 %) пціняять педагпга 

ѐк активну пспбистість, а друге та третю місцѐ впни відвпдѐть відппвіднп 

характеристикам – хпрпший (55,5 %) та сильний (33,3 %). Вільні аспціації дп 

ппнѐттѐ «педагпг» учасники ціюї підгрупи підбирали такі: активний, сучасний, 

наставник, кмітливий тпщп. Зазначимп, щп в цій підгрупі студентів ми 

виѐвили відппвідь, щп маю непднпзначну пцінку ппнѐттѐ «педагпг» – багатп 

писанини. На відміну від ціюї підгрупи, у студентів із спціальним та артис-

тичним типпм прпфесійнпї спрѐмпванпсті таких відппвідей не булп зпвсім, а 

всі їхні відппвіді виражали ппзитивне ставленнѐ дп прпфесії педагпга. 
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Щпдп студентів трьпх інших типів прпфесійнпї спрѐмпванпсті – 

інтелектуальнпгп, реалістичнпгп та кпнвенціпнальнпгп, у нашпму 

експерименті дпцільнп булп пбʼюднати їх в пдну підгрупу, щп станпвила 11 

% від загальнпї кількпсті учасників. У експерименті з підбпрпм вільних 

аспціацій дп ппнѐттѐ «педагпг» 45,5 % учасників ціюї підгрупи підібрали 

дпстатньп ппзитивні аспціації: навчаю, вимагаю, друга мама, твпрець, 

псвіта, а 36,4 % учасників наведенпї вище підгрупи не підібрали жпднпї 

аспціації. Вартп зауважити, щп 18,2 % респпндентів ціюї групи дали ппнѐття 

«педагпг» предметні аспціації – підгптпвка урпків та пкулѐри. Зазначимп, 

щп учасники експерименту ціюї підгрупи задлѐ пціняваннѐ ппнѐттѐ 

«педагпг» прпѐвили майже такі ж реакції, ѐк і студенти з артистичним та 

підприюмницьким типами прпфесійнпї спрѐмпванпсті. Так, більшість із них 

педагпга пціняять, насамперед, ѐк активнпгп (81,8 %), а за тим ѐк 

хпрпшпгп (63,6 %) та сильнпгп (63,6 %). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Прпведене 

дпслідженнѐ умпжливилп виѐвити, щп психплпгічні пспбливпсті семантичних 

пплів ппнѐть, ппвʼѐзаних із педагпгічнпя діѐльністя, різнѐтьсѐ в студентів 

педагпгічних спеціальнпстей із різним типпм прпфесійнпї спрѐмпванпсті. 

Устанпвленп, щп саме першпкурсники тих типів прпфесійнпї спрѐмпванпсті, 

ѐкі увиразняять сутнісні пспбливпсті прпфесії педагпга, а саме: спціальнпгп, 

артистичнпгп та підприюмницькпгп у вільнпму аспціативнпму експерименті 

давали ппзитивнп забарвлені аспціації на «стимул» педагпг. На відміну від 

ціюї групи, студенти інших типів прпфесійнпї спрѐмпванпсті демпнстрували 

реакції, щп свідчать прп нейтральне, а ппдекуди й негативне ставленнѐ дп 

пбранпї педагпгічнпї  прпфесії. Деѐкі пспбливпсті були виѐвлені нами за 

результатами аналізу пцінпк ппнѐттѐ-стимулу «педагпг» за метпдикпя 

семантичнпгп диференціалу Ч. Осгуда. Так, учасники з спціальним, 

артистичним та підприюмницьким типами прпфесійнпї спрѐмпванпсті 

ппрівнѐнп зі студентами інтелектуальнпгп, реалістичнпгп та 

кпнвенціпнальнпгп типів, більш схильні пцінявати педагпга ѐк активнпгп та 

сильнпгп. Отримані результати дпслідженнѐ дпвпдѐть перспективність 

викпристаннѐ метпдів вільних аспціацій та семантичнпгп диференціалу зі 

слпвпм-стимулпм «педагпг» у прпцесі вибпру прпфесії лядинпя. За 

реакціѐми студентів на ці стимули мпжна пппсередкпванп діагнпстувати 

прпфесійну спрѐмпваність студента та йпгп ппзитивне (негативне, 

нейтральне) ставленнѐ дп прпфесії педагпга. 

Перспективи ппдальших дпсліджень убачаюмп в дпслідженні 

ппрушенпї прпблеми на більш ширпкій вибірці респпндентів; вивченнѐ 
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специфіки гендерних відміннпстей у реагуваннѐх реципіюнтів щпдп 

дпслідженнѐ різниці в реакціѐх на відппвідні слпва-стимули студентів 

різних педагпгічних спеціальнпстей. 
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РЕЗЮМЕ 
Иванюк Анна, Мельник Инна, Антипин Евгений. Психплпгические пспбеннпсти 

субъективных семантических пплей будущих педагпгпв с разным типпм 
прпфессипнальнпй направленнпсти. 

В статье представлены результаты исследованиѐ психологических 
особенностей субъективных семантических полей понѐтий у студентов 
педагогических специальностей с разным типом профессиональной направленности 
(социальным, артистичным, предпринимательским, интеллектуальным, 
реалистичным, конвенциональным) как научной проблемы. Длѐ достижениѐ цели 
исследованиѐ, избран адекватный инструментарий: метод семантического 
дифференциала Ч. Осґуда, опросник по определения типа личности Дж. Холланда. 
Установлено, что предложенные методики позволили выѐвить положительно 
окрашенные ассоциации на стимул, которые сочетаятсѐ с педагогической 
деѐтельностья и реакции, свидетельствуящие о нейтральном, а порой и 
негативном отношении к профессии педагога. 
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Ключевые слова: семантическое поле, свободные ассоциации, ассоциативный 
эксперимент, стимул, реакциѐ, семантический дифференциал, ѐзыковое сознание, 
профессиональнаѐ направленность. 

SUMMARY 
Ivaniuk Anna, Melnyk Inna, Antypin Yevhen. Psychological features of subjective 

semantic fields of future teachers with different types of professional orientation. 
The article presents the results of research of psychological features of subjective 

semantic fields of concepts in students with different types of pedagogical orientation, which 
is of scientific and practical interest. Theoretical analysis of scientific works is carried out, in 
which various issues of motivation for the choice and entry of a teacher into professional 
activity are covered. To achieve the goal of the study, adequate tools were selected: the 
method of semantic differential Ch. Osgood, a questionnaire to determine the type of 
personality of J. Holland. The subjective semantic fields of the concept-stimulus “teacher” in 
the first-year students of pedagogical specialties by certain types of their professional 
orientation are characterized. It is revealed that the psychological features of the semantic 
fields of concepts related to pedagogical activity differ in students of pedagogical specialties 
with different types of professional orientation. It is established that freshmen of social, 
artistic and entrepreneurial types show positively colored associations with the stimulus 
connected with pedagogical activity. In contrast to this group, students of other types of 
professional orientation show reactions that indicate a neutral, and sometimes negative 
attitude towards the chosen profession. It is determined that participants with social, artistic 
and entrepreneurial types of professional orientation in comparison with students of 
intellectual, realistic and conventional types are more inclined to evaluate the teacher as 
active and strong. The obtained results of the research prove the prospects of using the 
methods of free associations and semantic differential with the word-stimulus “teacher” in 
the process of choosing a profession by a person. According to the reactions of students to 
these stimuli, it is possible to indirectly diagnose the professional orientation of the student 
and his positive (negative, neutral) attitude to the teaching profession. This can serve as a 
basis for updating the content of training future teachers. Prospects for further research are 
identified, which are to study the problem on a wider sample of respondents and to study the 
specifics of gender differences in the responses of recipients to study the difference in 
reactions to appropriate concept-stimulus of students of different pedagogical specialties. 

Key words: semantic field, free associations, associative experiment, stimulus, 
reaction, semantic differential, linguistic consciousness, professional orientation. 
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The article substantiates the structural-functional model of forming future teachers’ 
early professional identity by means of project-training technologies, including conceptual-
target, content-technological, result-prognostic units, is based on the specified psychological-
pedagogical conditions, is implemented through the characterized educational-scientific 
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pedagogical project, containing the provisions indicated in the model and is aimed at the 
formation of the future teacher’s professional identity in the system of professional-
pedagogical training for higher education applicants of the second year of study at the first 
(bachelor’s) level of higher education. 

Key words: structural-functional model, early professional identity, future teachers, 
formation of early professional identity of future teachers, project-training technologies. 

 

Introduction. Professional pedagogical activity is aimed at shaping future 

generations, and therefore is one that determines the future of states, peoples, 

the world community. The concept of a teacher’s professionalism includes not 

only skills or proficiency, but also a person’s attitude to himself as a professional, 

to professional activity as a form of self-realization, implementation of 

professional values and traditions of the professional community. Professional 

identity is understanding, awareness, acceptance by the individual of himself as a 

carrier, subject, agent of change in society, a specialist and is a manifestation of 

the development orientation to the ideal model of a professional, which a person 

forms and aspires to. 

Analysis of relevant research. The study is based on the conceptual 

provisions of the legislative documents on education, in particular, the National 

Strategy for Education Development in Ukraine until 2021 (2013), the Laws of 

Ukraine “On Higher Education” (2014), “On Education” (2017), “On complete 

general secondary education” (2020), Concept “New Ukrainian school” (2016), 

“Concept of the pedagogical education development” (2018), Professional 

standard by professions “Primary school teacher of the general secondary 

education institution”, “Teacher of the general secondary education institution”, 

“Primary Education Teacher (with a diploma of a junior specialist)” (2020), etc., 

which are the basis for the implementation of state educational policy, training of 

highly qualified personnel capable of creativity, professional development. 

The issues of forming professional identity of the students of pedagogical 

higher education institutions were studied by M. Abdullaieva, N. Antonova, 

H. Harbuzova, O. Yermolaieva, N. Ivanova, M. Klishchevska, L. Romanyshyna, M. 

Savchin, V. Safin, M. Sherman, L. Schneider and others. Scientists identify the 

stages of professional identity (T. Berezina, O. Kochkurova), consider professional 

identity of the teacher as an integrative phenomenon, which manifests cognitive, 

motivational and value characteristics of the individual, providing orientation in 

the world of professions, professional community and social environment. 

In order to form early professional identity of future teachers (EPIFT) 

there has aroused a need to develop a structural-functional model by means of 

project-training technologies in the second year of study of the first 

(bachelor’s) level of higher education in pedagogical higher education 
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institutions, which reflects holistic process of pedagogical training in the system 

of teachers professional training. 

The aim of the article is to substantiate the structural-functional model 

of forming future teachers’ early professional identity by means of project-

training technologies in the system of professional-pedagogical training of the 

higher education applicants in the second year of study at the first (bachelor’s) 

level of higher education. 

The structural-functional model of forming early professional identity of 

the future teachers (hereinafter the model) is defined as a generalized concept, 

structure, content, conditions, technologies, conditions of functioning of the 

process of positive, expected changes in the structure, content of EPIFT of 

students of the first years of study at the first (bachelor’s) level of higher 

education, which allows to theoretically investigate and predict the dynamics 

of the studied phenomenon (Fig. 1). 

The structural-functional model reveals the structure of the modeled 

process and determines the features of its functioning, which reflects the 

dynamics, determines the trends and effectiveness of practical activities. 

Formation means to give something a certain shape, form; to produce in 

someone certain qualities, character traits, etc.; to give something completeness, 

certainty; to give existence to something; to create, giving some structure, 

organization, form (Dictionary of the Ukrainian language, 1979, p. 624). 

In the study formation of future teachers’ early professional identity we 

consider as a purposeful process of creating in the first years of professional 

training emotionally positive perception by the student of himself as a teacher, 

his future pedagogical activity, awareness of belonging to a professional group, 

building professional plans for achieving mastery and further effective self-

realization in pedagogical activity in the system of pedagogical professional 

training of the pedagogical higher education institution. 

The purpose of the model was to form EPIFT of students of the second 

year of study of the first (bachelor’s) level of higher education by means of 

project-training technologies in the system of professional pedagogical training. 

The model was based on the following approaches: activity, systems, 

competence, student-centered, project-based learning, experimental learning, 

contextual, transcultural, existential. 

Competence approach in education considers the educational 

achievements of the educational process through the prism of the formation 

and development of basic competences. Competence is defined by the Law of 

Ukraine “On Higher Education” (2014) as an ability of a person to successfully  
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Fig. 1. Structural-functional model of the future teachers’ PI formation by 

means of project-training technologies  
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socialize, learn, conduct professional activity, which arises on the basis of a 

dynamic combination of knowledge, skills, ways of thinking, views, values and 

other personal qualities (Law of Ukraine “On higher education”, 2014). 

The criterion characteristic of competence is success of the future 

teacher in professional activity. Competence approach in the model has 

focused the process of formation by the higher education applicant of not only 

knowledge, skills, abilities, but also actualized the need to form a professional 

position of the future teacher, accept professional values, develop a reflective 

position to his own image of a professional. 

Student-centered learning is defined in paragraph 22 of the Law of 

Ukraine “On Higher Education” (2014) as an approach to the organization of 

the educational process, which provides: encouraging higher education 

applicants to the role of autonomous and responsible subjects  of the 

educational process; creating an educational environment focused on 

meeting the needs and interests of higher education applicants, in particular 

providing opportunities for the formation of an individual educational 

trajectory; building the educational process on the basis of mutual respect 

and partnership between the participants of the educational process. 

Therefore, the student-centered approach, first, has focused us on the 

choice of technologies, forms, methods of the process of forming EPIFT that 

provided for the individual nature of professional self-image, development 

of reflectivity and emotionally positive perception by the students of 

themselves as teachers. Secondly, it has directed the process of forming 

EPIFT at gaining an active and autonomous professional position, positive 

and intrinsic professional motivation of future teachers as indicators of the 

criterion of motivational-activity component of EPIFT (according to the 

criteria of autonomy of a professional position, readiness for self-realization 

in teaching, which are defined in our study in the direction of the level of 

formation of the achieved EPIFT. 

Formation of the early professional identity of the future teacher within 

our study is based on the integration of theoretical and practical training of 

future teachers, strengthening practical orientation of learning. This problem, 

according to scientists (A. Verbytskyi, A. Raitse, B. Takhokhov, O. Fedotova and 

others), can be solved by using a contextual approach to the organization of 

the educational process, which provides a natural connection between 

theoretical knowledge and future professional activity. 

The contextual approach in the model has projected the process of 

formation to create subject and social (sociocultural) contexts of future 
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professional activity in the forms of educational and cognitive activities, which 

gave learning a personal meaning, generates interest in “assigning” the content of 

professional education. 

The project-based approach continues the provisions of the contextual 

approach and has become central in the development of technology for the 

formation of EPIFT – educational-scientific pedagogical project. Within the 

framework of this approach, it became possible to form professional identity of 

future teachers in simulated or real situations, which allowed to form pedagogical 

skills and professional position. The concept of the project as a school and 

university project, which is the basis of the study, provided immersion of students 

in the professional environment, pedagogical activity, creative space, creating a 

pedagogical product for specific groups of students, in collaboration with 

professionals, development of project by students, school and university teachers. 

The transcultural approach emphasized the need to take into account in 

the process of forming early professional identity of future teachers of the fact 

that identity is the unity of individual and social in the structure, which 

involves, on the one hand, creating a supportive professional environment in 

the molding process, on the other – analysis of mutual influences of the 

students, experienced colleagues, study of pedagogical experience and 

assimilation to professional positions of the specialists. 

Existential approach. Reflecting on professional identity, V. Karikash 

(Karikash, 2015, p. 71) notes that professional identity “is not what we possess 

as professionals, but what we are as professionals in essence”. In this case, we 

deal with existential issues of existence rather than with issues of competence: 

“Energy comes only to those parts of the personality with which we identify 

ourselves” (Freud, 2001). 

The existential approach has determined wide involvement of reflective 

practices in the process of forming EPIFT, exercises that allowed future 

teachers to analyze their own pedagogical influence in the formation of 

students’ personality, and the impact on the socio-cultural environment in 

general, to expand the vision of the mission of the teaching profession. 

Experiential learning. Since in the context of identity there is a gradual 

incorporation of its new characteristics into the existing configuration, gains 

importance learning, which is based on the students’ experience, values, beliefs. 

Based on an important feature of identity, Kolb’s Experiential Learning Cycle (Kolb, 

2015) became the basis for the construction of a research project and practical 

classes in the course “Pedagogy”. Experiential Learning has the following stages 

(Scott, Wurdinger, Carlson, 2010), which were adapted to the educational-
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scientific pedagogical project: Concrete Experience – students actively participate 

and acquire new experiences; Reflective Observation – students reflect on their 

own experiences, finding connections, inconsistencies or coincidences between 

the experience and their previous knowledge; Conceptual Thinking/Abstract 

Conceptualization – based on reflection, students generate new 

understanding/ideas or change their existing conceptual ideas, draw conclusions 

and make hypotheses; Active Experimentation – students plan and test their 

conclusions/hypotheses, applying their knowledge to new experiences. 

 
Fig. 2. D. Kolb’s Experiential Learning Model 

Considering the pedagogical principle as a system of initial theoretical 

provisions and requirements for the project, organization and implementation of 

a holistic educational process arising from its patterns and implemented in all 

parts of the pedagogical system: goals, content, pedagogical technologies, 

teachers and students (Verbytskyi, 2016) the didactic principles of the model 

were outlined, which were based on these approaches, the implementation of 

their provisions in practice is clarified. The following general didactic principles 

were outlined: development in activity, consciousness and activity, autonomy of 

the individual, taking into account individual features, connection of learning with 

life, cultural correspondence; and didactic principles of learning in higher 

education institutions: unity of scientific and educational, theoretical and practical 

training of students, professional orientation of the educational process. 

Student-centered learning at the intersection with the transcultural, 

existential approach has outlined the principles of configuration of the educational 

environment for the formation of early professional identity of the future teacher. 

One of the principles was ensuring a safe environment. The study, the 

manifestation of one’s identity involves disclosure of oneself, one’s personal 

qualities, getting feedback, which is fully possible provided that the individual 
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perceives the learning environment as supportive, friendly, interested in his 

professional progress. Initiation and rules adopted by the participants of the 

training sessions, describing the characteristics important for the participants 

(confidentiality, activity (focus and ability to pause), self-expression, rule “here 

and now”, the right to make mistakes, invaluable acceptance, time (punctuality, 

thrift), the “stop” rule). The next principle was providing a reflective environment, 

as a sense of identity develops and involves a systematic careful analysis of one’s 

personal identity, manifestations, values, feelings in general and in the context of 

professional activities, goals, future models, vision of present and future. The 

essence of EPIFT embodies coexistence of the principles of social change and 

social control, sociality and individuality. On the one hand, society determines the 

individual’s identity, setting the rules and laws of its existence; on the other hand, 

the individual puts his own environment in the sense of choosing goals, values, 

needs. The above emphasizes the feasibility of implementing the principle of 

professional immersion, which allows students to determine their own position in 

the performance of professional actions. 

The pedagogical conditions for EPIFT formation by means of project-

training technologies are: 1) introduction of a system of purposeful formation 

of the future teacher’s professional identity on the basis of development of his 

reflectivity, in the environment of corporate pedagogical culture of the higher 

education institution and general secondary education institution; 2) 

introduction of educational-scientific pedagogical project which integrates 

study of educational discipline, organization of educational pedagogical 

practice and scientific pedagogical course research into a single educational-

scientific pedagogical project; 3) development and implementation of 

educational-scientific pedagogical project as a joint project of school and 

university (higher education applicants, teachers of higher education 

institutions, administration of general secondary education institutions and 

teachers of general secondary education institutions); 4) involvement of 

training technologies in the formation of pedagogical skills in the process of 

implementation of educational-scientific pedagogical project. 

Educational-scientific pedagogical project is a pedagogical technology 

that creates an environment for the EPIFT formation, based on the integration 

of academic discipline, educational pedagogical practice and pedagogical 

research by future teachers, united by a relevant educational topic, based on 

the project as a joint school and university project (higher education applicants, 

teachers of higher education institutions, administration of general secondary 

education institutions and teachers of general secondary education 
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institutions). The educational-scientific pedagogical project contained five 

stages (Table 1). 

Table 1 

Stages of educational-scientific pedagogical project implementation 
№ Educational-scientific tasks Project products 

Stage 1 Preparation 

1.  Formation of creative groups Creative groups, project self-government 

2.  Choice of the area of students’ research  Individual and group research topics 

3.  Development of diagnostic techniques Questionnaires in selected areas 

Stage 2 Research 

4.  
Pilot testing of diagnostic techniques 

Practical recommendations for improving the 
questionnaires 

5.  Expert evaluation of diagnostic techniques 
by school psychologists 

Expert recommendations for improving the 
questionnaires 

6.  Printing questionnaires Questionnaires  

7.  Conducting a survey Survey results 

8.  Analysis of research results Generalization by classes and by class parallels 

9.  Identifying topics for working with students 
based on research results 

Upbringing topics for working with students 

Stage 3 Modeling 

10.  
Development of a system of upbringing 
activities at school 
Approbation of materials in the student 
collective 
Formation of pedagogical skills 

Methodological developments of school 
activities (e.g.: “School page on Instagram”, 
“School newspaper Faceschool”, school mail 
“Mail of good SMS”, Open microphone for 
students “Being media literate is ...”; class 
activities “Media literate writer I and you”) 

Stage 4 On-the-job training 

11.  Carrying out of the system of upbringing 
molding activities 

Development of media literacy of schoolchildren 

Stage 5 Summarizing and publishing 

12.  Writing scientific articles and 
methodological materials 

Student articles, student monograph on the 
results of the project 

13.  
Printing a collection of methodological 
developments and a student monograph 

Collection of methodological materials on the 
results of the project, educational package for 
teachers (textbook on conducting an upbringing 
week for primary school pupils) 

 

Planning of the educational-scientific pedagogical project takes place 

before the beginning of the academic year at school and university. Under such 

conditions, beginning the academic year and the study of the discipline 

“Pedagogy”, students have time to realize the importance of their future 

research, upbringing work for schoolchildren, to prepare for the tasks of 

practice, to test in the academic audience fragments of upbringing activities. In 

cooperation with the head of the practice, the deputy head for upbringing 

work and the deputy head of the school, the topics of the upbringing week, the 
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content of the upbringing work, the area of the student’s psychological-

pedagogical research are determined. 

Conclusions and prospects for further research. Thus, the article 

substantiates the structural-functional model of forming future teachers’ early 

professional identity by means of project-training technologies, which includes 

conceptual-target, content-technological, result-prognostic units, is based on the 

specified psychological-pedagogical conditions, is realized through educational-

scientific pedagogical project, which contains the provisions defined in the model 

and is aimed at forming the future teacher’s professional identity in the system of 

professional-pedagogical training of the higher education applicants of the second 

year of study at the first (bachelor’s) level of higher education. 

The results of the experimental study of the level of future teachers’ 

early professional identity formation by means of project-training technologies 

deserve further study. 
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РЕЗЮМЕ 
Коваленко Наталья. Тепретическпе пбпснпвание структурнп-функципнальнпй 

мпдели фпрмирпваниѐ ранней прпфессипнальнпй идентичнпсти будущих учителей 
средствами прпектнп-тренингпвых технплпгий. 

В статье обоснована структурно-функциональнаѐ модель формированиѐ 
ранней профессиональной идентичности будущих учителей средствами проектно-
тренинговых технологий, вклячаѐ концептуально-целевой, содержательно-
технологический, результативно-прогностический блоки, основываетсѐ на 
выделенных психолого-педагогических условиѐх, реализуетсѐ через 
охарактеризованный учебно-научный педагогический проект, содержащий 
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указанные в модели положениѐ и направлен на формирование профессиональной 
идентичности будущего учителѐ в системе профессионально-педагогической 
подготовки соискателей образованиѐ второго года обучениѐ первого 
(бакалаврского) уровнѐ высшего образованиѐ. 

Ключевые слова: структурно-функциональнаѐ модель, раннѐѐ профессиональнаѐ 
идентичность, будущие учителѐ, формирование ранней профессиональной 
идентичности будущих учителей, проектно-тренинговые технологии. 

АНОТАЦІЯ 
Коваленко Наталія. Тепретичне пбґрунтуваннѐ структурнп-функціпнальнпї 

мпделі фпрмуваннѐ ранньпї прпфесійнпї ідентичнпсті майбутніх учителів заспбами 
прпюктнп-тренінгпвих технплпгій. 

У статті обґрунтовано структурно-функціональну модель формуваннѐ 
ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проюктно-
тренінгових технологій, що вклячаю концептуально-цільовий, змістово-
технологічний, результативно-прогностичний блоки, ґрунтуютьсѐ на виокремлених 
психолого-педагогічних умовах, реалізуютьсѐ через схарактеризований навчально-
науковий педагогічний проюкт, ѐкий вміщую означені в моделі положеннѐ та 
спрѐмований на формуваннѐ професійної ідентичності майбутнього вчителѐ в 
системі професійно-педагогічної підготовки здобувачів освіти другого року навчаннѐ 
першого (бакалаврського) рівнѐ вищої освіти. Аргументовано, що структурно-
функціональна модель формуваннѐ ранньої професійної ідентичності майбутніх 
учителів засобами проюктно-тренінгових технологій визначаю особливості його 
функціонуваннѐ, що відображаю динаміку, визначаю тенденції, результативність 
практичної діѐльності. У дослідженні формуваннѐ ранньої професійної ідентичності 
майбутніх учителів розглѐнуто ѐк цілеспрѐмований процес створеннѐ в перші роки 
професійного навчаннѐ емоційно-позитивного сприйнѐттѐ здобувачем освіти себе 
ѐк учителѐ, майбутньої педагогічної діѐльності, усвідомленнѐ власної належності до 
професійної групи, побудови професійних планів задлѐ активного опануваннѐ 
професіюя та подальшої ефективної самореалізації в педагогічній діѐльності в 
системі педагогічної професійної підготовки педагогічного закладу вищої освіти. 
З’ѐсовано, що мета моделі полѐгаю у формуванні РПІМУ студентів другого року 
навчаннѐ першого (бакалаврського) рівнѐ вищої освіти засобами проюктно-
тренінгових технологій у системі професійно педагогічної підготовки. 
Констатовано, що модель ґрунтуваласѐ на таких підходах: діѐльнісний, системний, 
компетентнісний, студентоцентрований, проюктно оріюнтоване навчаннѐ, 
експериментальне навчаннѐ, контекстний, транскультуральний, екзестенційний. 

Ключові слова: структурно-функціональна модель, раннѐ професійна 
ідентичність, майбутні вчителі, формуваннѐ ранньої професійної ідентичності 
майбутніх учителів, проюктно-тренінгові технології. 
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РEФОРМУВAННЯ СИСТЕМИ ФIЗИЧНOГO ВИХOВAННЯ  

У ЗAКЛAДАХ ВИЩOЇ OCВIТИ УКРАЇНИ 
 

У даній статті розглѐдаютьсѐ пpoблема вдoскoнaлeннѐ системи фiзичнoгo 
вихoвaннѐ у зaклaдах вищoї oсвiти. Цій проблемі нeoбхiдно пpидiлѐти знaчну увaгу з 
бoку влaди, нaукoвцiв, адміністрації ЗВО, фaхiвцiв, суспiльствa. Пoстiйно 
oнoвлявати змiст пpoграми сучaсними фiзкультуpнo-oздopoвчими тeхнoлoгiѐми, 
спpѐмoвaними на пiдвищeннѐ мoтивацiйної сфepи студeнтськoї мoлoдi дo aктивних 
зaнѐть фiзичноя культурoя та свiдoмoгo вeдeннѐ здopoвoгo способу життѐ.  

Ключові слова: студенти, фізичне вихованнѐ, мотиваціѐ, здоров’ѐ, здоровий 
спосіб життѐ.  

 

Постановка проблеми. На сучaснoму eтапi рoзвитку укрaїнськoї дeржа-

ви aктивiзувалась увaгa дo здoрoвoгп спoсoбу життѐ студентськпї мплпді та її 

здпрпв’ѐзбереженнѐ у зв’ѐзку зi змiнaми у стaнi здoрпв’ѐ мaйбутнiх фaхiвцiв, 

а сaмe: зi зрoстаннѐм зaхвoряванпстi у прпцeсi їх прoфeсійнпї пiдгoтoвки й 

пoдaльшим знижeннѐм їх прaцeздатнпстi, у рeзультатi чoгo знижуютьсѐ 

прoдуктивний пoтeнцiал суспiльствa. Цe пбумoвленo пoсилeннѐм нeгaтивних 

впливiв eкoнoмiчних, eкoлoгiчних і сoцiaльних фaктпрiв. 

Прпблемі ѐкіснпї підгптпвки майбутніх фахівців приділѐютьсѐ велика 

увага в Закпні України «Прп вищу псвіту» (2014), «Прп псвіту» (2017), Прп 

Націпнальну стратегія рпзвитку псвіти в Україні на періпд дп 2021 рпку, 

Націпнальній стратегії з пздпрпвчпї рухпвпї активнпсті в Україні на періпд 

дп 2025 рпку «Рухпва активність – здпрпвий сппсіб життѐ – здпрпва націѐ» 

(2016) та ін. 

Oднa з гoлoвних пpичин тaкoї cитуацiї – нeдoстaтнѐ фiзичнa 

aктивнiсть. Шлѐхoм виpiшeннѐ цiюї пpoблeмнпї cитуації, ю пiдхiд, 

зacнoвaний нa кпнцeпції нaвчaльнo-тpeнувальнoї cпeцiaлiзацiї 

фiзкультурнoї ocвiти cтудeнтськoї мoлoдi, opгaнiзацiйнa ocнoвa ѐкoї 

пoлѐгaю в iнтeгpацiї ocнoвнoї та дoдaткпвoї фізкультуpнoї ocвiти. Нa жаль, 
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випускники нe здaтнi пoвнoя мipoя зaдoвoльнити пoпит на кaдpи 

peкрeaцiйнo-oздopoвчoї пiдгoтoвки, ѐкий icную в piзних peгioнах кpaїни.  

Oтжe, peфпрмувaннѐ системи фiзичнoгo вихoвaннѐ в зaклaдах вищoї 

ocвiти пepeдбaчaю вихoвaннѐ у cтудентськoї мoлoді cтiйкпї мoтивaції дo 

зaнѐть фiзичними впpaвaми, пpoвeдeннѐ сaмoстiйних зaнѐть тa aктивнoгo 

дoзвiллѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Прпблеми станпвленнѐ тепрії та 

практики здпрпв’ѐзбереженнѐ студентів і мптивації на занѐттѐ фізичнпя 

культурпя та здпрпвий стиль життѐ вивчали численні українські й 

зарубіжні дпслідники, зпкрема О. Ажиппп; О. Гладпщук; Т. Круцевич & 

Г. Безверхнѐ; О. Отравенкп; Л. Сущенкп; Л. Спкпленкп; О. Шкпла; 

Я. Ярчишин, М. Дутчак та інші. 

У кoнтeкcтi нaшoгo дocлiджeннѐ зacлугoвую нa увaгу думкa О. Ажиппп 

(2013), ѐкий пснпвними складпвими здпрпвпгп сппспбу життѐ визначаю 

«елементи, ѐкі ппв’ѐзані між спбпя й відбиваятьсѐ в духпвній, спціальній, 

психплпгічній і фізичній сфері, щп, у свпя чергу, зумпвляю цілісність йпгп 

сприйнѐттѐ й рпзуміннѐ» (Ажиппп, 2013, с. 294).  

Ceрeд дocлiдникiв дaнoї пpoблeми вiдзнaчимo Л. Сущенкп (2003), 

ѐка трактую ппнѐттѐ «здпрпвий сппсіб життѐ» ѐк сампдіѐльність лядини у 

фпрмуванні її атрибутивнпї здатнпсті лядськпгп прганізму дп викпнаннѐ 

певнпгп виду виспкпефективнпї твпрчпї діѐльнпсті щпдп перетвпреннѐ 

навкплишньпгп середпвища (Сущенкп, 2003, с. 16). 

В. Гплпвачук та О. Левицька нагплпшуять на тпму, щп активність 

студента у прпцесі навчаннѐ ппвинна дидактичнп забезпечуватись, а рівень 

ціюї активнпсті зумпвлений, з пднпгп бпку, індивідуальними пспбливпстѐми 

пспбистпсті, щп пізнаю, з другпгп – пспбливпстѐми заданпї предметнпї 

діѐльнпсті, ѐка визначаю пспбистий сенс активнпсті студента й ппираютьсѐ на 

пснпвні принципи й пплпженнѐ, щп ю засадами структуруваннѐ змісту 

пздпрпвчих занѐть. Із зазначенпгп вище випливаю таке: пптрібнп залучати 

студентську мплпдь дп занѐть фізичнпя культурпя та сппртпм не лише ѐк 

длѐ складпвпї навчальнпгп прпцесу, але й длѐ загальнпгп зміцненнѐ здпрпв’ѐ 

щпб надалі бути ппвнпціннпя, здпрпвпя та працездатнпя лядинпя. 

Отже метою нашого дослідження ю тепретичне пбґрунтуваннѐ 

прпблеми рефпрмуваннѐ системи фiзичнoгo вихoвaннѐ в зaклaдах вищoї 

ocвiти України. 

Методи дослідження. Длѐ дпсѐгненнѐ ппставленпї мети нами 

викпристанп такі метпди дпслідженнѐ: тепретичні (аналіз філпспфськпї, 

педагпгічнпї, психплпгічнпї та фахпвпї літератури), щп далп змпгу 
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пбґрунтувати вихідні пплпженнѐ дпслідженнѐ; інтерпретаційнп-

аналітичний метпд, на пснпві ѐкпгп вивчаятьсѐ джерела із застпсуваннѐм 

синтезу, аналізу, систематизації та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. На сучаснпму етапі маять місце 

труднпщі, ппв’ѐзані з ефективністя прганізації занѐть із фізичнпгп 

вихпваннѐ в умпвах навчаннѐ в закладах вищпї псвіти. Фахівці найчастіше 

прпппнуять шлѐхи пздпрпвленнѐ студентів, ѐк фактпра ѐкпсті прпфесійнпї 

псвіти, шлѐхпм підвищеннѐ пбсѐгу занѐть із фізичнпгп вихпваннѐ, але це не 

знахпдить свпюї практичнпї реалізації у зв’ѐзку з пбмеженпя кількістя 

вільнпгп часу й бажаннѐм студентів. 

Сучасна прпфесійна псвіта характеризуютьсѐ періпдпм радикальних 

змін у підхпдах дп підгптпвки кпнкурентпспрпмпжнпгп фахівцѐ, висуваю 

підвищені вимпги дп мпдернізації змісту псвіти та сприѐю фпрмування 

прпфесійних кпмпетентнпстей випускників закладів вищпї псвіти, 

спрѐмпваних на псвіту й самппсвіту прптѐгпм життѐ (Чистѐкпва, 2015). 

Традиційна система фізичнпгп вихпваннѐ в закладах вищпї псвіти не 

ппвнпя мірпя сприѐю ефективнпму вирішення прпблеми збільшеннѐ 

рухпвпї активнпсті, взаюмпдії рпзвитку духпвнпгп, психічнпгп й фізичнпгп 

здпрпв’ѐ студентів. Кпмплексний підхід дп фпрмуваннѐ рпзумпвих і 

фізичних ѐкпстей пспбистпсті, вдпскпналеннѐ фізичнпї підгптпвки дп 

активнпгп життѐ та прпфесійнпї діѐльнпсті знахпдитьсѐ на низькпму рівні 

(Спкпленкп, 2008; Шинкарьпва, Отравенкп, 2020). 

Аналіз значнпї кількпсті дпсліджень у галузі педагпгіки, дпзвплив 

встанпвити, щп в системі вищпї псвіти неппвнпя мірпя приділѐютьсѐ увага 

фпрмування у студентів тепретичних пснпв і практичних навичпк 

здпрпв’ѐзбереженнѐ під час навчаннѐ. Непбхіднп відзначити, щп серед 

причин безвідппвідальнпгп ставленнѐ мплпді дп стану свпгп здпрпв’ѐ 

мпжна виділити низьку культуру здпрпвпгп стиля життѐ, низькій рівень 

спціальнпї активнпсті в гармпнії з фізичним і духпвним рпзвиткпм на 

засадах пріпритету здпрпв’ѐ, відсутність систематичнпї, цілеспрѐмпванпї 

прпсвітницькпї рпбпти в цьпму напрѐмі (Чистѐкпва, 2015). 

Отже, підвищеннѐ мптиваційнпї сфери студентськпї мплпді щпдп 

веденнѐ здпрпвпгп сппспбу життѐ й систематичних занѐть фізичнпя 

культурпя та сппртпм ю найважливішим завданнѐм системи псвіти, науки 

та служби здпрпв’ѐ України. 

Мптиваціѐ відпбражаю зацікавленість студентськпї мплпді занѐттѐми, 

їх активне й усвідпмлене ставленнѐ дп власнпї діѐльнпсті – навчаннѐ. Тпму 

длѐ підвищеннѐ ефективнпсті педагпгічних впливів на студентів та длѐ 
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раціпналізації їх навчальнпї діѐльнпсті непбхіднп цілеспрѐмпванп 

фпрмувати їх мптивація дп занѐть фізичними вправами таким чинпм, щпб 

дпсѐгти виспкпгп ступенѐ зацікавленпсті студентів занѐттѐми та їх 

упевненпсті в дпцільнпсті цих занѐть. Фпрмуваннѐ мптивації ппв’ѐзанп із 

впливпм зпвнішніх (пб’юктивних умпв, ситуації) та внутрішніх (суб’юктивних 

бажань, інтересів, пптреб) фактпрів (Фізична рекреаціѐ, 2010).  

На жаль, прптѐгпм пстанньпгп десѐтиріччѐ в Україні склаласѐ дпсить 

тривпжна ситуаціѐ: різкп ппгіршилпсѐ здпрпв’ѐ ив фізична підгптпвленість 

студентськпї мплпді. Одніюя з найважливіших причин, ѐкі призвпдѐть дп 

ппгіршеннѐ стану здпрпв’ѐ, ю недпстатньп виспкий рівень культури 

здпрпв’ѐ. Усе частіше сппстерігаютьсѐ небезпечна тенденціѐ щпдп 

ппширеннѐ алкпгплізму, тятянппаліннѐ та зрпстаннѐ наркпманії й 

тпксикпманії в мплпдіжнпму середпвищі. Усе це негативнп впливаю на 

мпральне, психічне та фізичне здпрпв’ѐ мплпді. Ппганп ппзначаютьсѐ на 

здпрпв’ї мплпдих лядей такпж безперервне кпристуваннѐ сучасними 

гаджетами (кпмп’ятери, планшети, смартфпни, телефпни тпщп), щп 

призвпдить дп ппгіршеннѐ зпру та скпліпзу. Застарілі метпди фізичнпгп 

вихпваннѐ такпж втратили свпя пппулѐрність і не цікавлѐть мплпдь, щп 

теж негативнп впливаю на фізичну культуру мплпді. Тпму вартп внести нпві 

зміни дп фізкультурнп-пздпрпвчих прпграм у ЗВО щпб збільшити 

пппулѐрність та активне відвідуваннѐ занѐть.  

У Націпнальній стратегії з пздпрпвчпї рухпвпї активнпсті в Україні на 

періпд дп 2025 рпку «Рухпва активність – здпрпвий сппсіб життѐ – здпрпва 

націѐ» - нагплпшуютьсѐ, щп в даний мпмент у країні сппстерігаютьсѐ 

ппзитивна тенденціѐ дп зрпстаннѐ числа псіб, ѐкі викпристпвуять різні 

види й фпрми пздпрпвчпї рухпвпї активнпсті. 

Сучасний стан рпзвитку тепрії та практики дпсліджуванпї прпблеми 

дпзвплив виѐвити низку суперечностей між: 

– сучасними пптребами суспільства дп фпрмуваннѐ гптпвнпсті 

майбутніх фахівців дп фізкультурнп-пздпрпвчпї діѐльнпсті, зпріюнтпванпї на 

ѐкість навчаннѐ та здпрпвий сппсіб життѐ та слабкпї рпзрпбленпсті 

тепретичнпгп й метпдплпгічнпгп інструментарія псвітньпгп прпцесу в 

закладах вищпї псвіти; 

– пптребами студентів дп прпфесійнпї мпбільнпсті, фізичнпгп 

сампвдпскпналеннѐ й сампрпзвитку та незадпвільним станпм існуячпї 

практики фізкультурнп-пздпрпвчпї діѐльнпсті в закладах вищпї псвіти;  

– упрпвадженнѐм в псвітній прпцес закладів вищпї псвіти сучасних 

фізкультурнп-пздпрпвчих технплпгій, різних видів рухпвпї та фізкультурнп-
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пздпрпвчпї активнпсті, щп сприѐять підвищення рівнѐ здпрпв’ѐ у прпцесі 

прпфесійнпї підгптпвки, та пбмеженпя рухпвпя активністя й 

неефективнпя системпя підгптпвки кадрів. 

Нормативно-правовоя базоя дослідженнѐ виступили пплпженнѐ 

Кпнституції України, Закпнів України «Прп псвіту» (2017), «Прп вищу псвіту» 

(2014), Державнпї прпграми «Вчитель», Кпнцепції педагпгічнпї псвіти, 

Націпнальнпї дпктрини рпзвитку псвіти України у ХХІ стплітті та інших 

нпрмативних дпкументів. Іннпваційна псвіта в галузі фізичнпгп вихпваннѐ 

та сппрту регламентпвана відппвідними нпрмативними дпкументами: 

Закпнпм України «Прп іннпваційну діѐльність», Пплпженнѐм «Прп 

здійсненнѐ іннпваційнпї діѐльнпсті в системі псвіти України». В Україні 

підґрунтѐм фізичнпгп вихпваннѐ ю Закпн «Прп фізичну культуру і сппрт», 

1993 (з дпппвненнѐми 2000, 2016, 2017), Націпнальна стратегіѐ з 

пздпрпвчпї рухпвпї активнпсті в Україні на періпд дп 2025 рпку «Рухпва 

активність – здпрпвий сппсіб життѐ – здпрпва нації», Націпнальна 

дпктрина рпзвитку фізичнпї культури і сппрту (2004).  

В пстанні рпки в Україні, ѐк і в інших країнах світу, рпзвиваютьсѐ 

культура активнпгп прпведеннѐ дпзвіллѐ студентськпя мплпддя, щп маю 

на увазі вивченнѐ різнпманітних прпцесів і ѐвищ у житті мплпдпгп 

ппкпліннѐ, а саме: спціалізації, вихпваннѐ, прпфесійнпгп станпвленнѐ, 

стиля життѐ, ціннісних пріюнтацій та ін.  

Гплпвнпя місіюя вищпї псвіти академік В. Кремень (2011) вважаю 

підгптпвку й вихпваннѐ лядей з пріюнтаціюя на дпвгпстрпкпву 

перспективу. Найвища мета псвіти – рпзвитпк лядини та підвищеннѐ її 

внеску у зрпстаннѐ спціальнп-екпнпмічнпгп дпбрпбуту шлѐхпм вихпваннѐ 

в дусі грпмадѐнства та ствпреннѐ умпв длѐ навчаннѐ впрпдпвж усьпгп 

життѐ (Актуальні питаннѐ фізичнпгп вихпваннѐ учнівськпї та студентськпї 

мплпді: тепріѐ і практика, 2015, с. 28-29).  

На сьoгoднi пpoблемi вдoскoнaлeннѐ системи фiзичнoгo вихoвaннѐ в 

зaклaдах вищoї oсвiти нeoбхiднп пpидiлѐти знaчну увaгу з бoку влaди, 

нaукoвцiв, фaхiвцiв, суспiльствa, адміністрації ЗВО. Пoстiйнп oнoвлявати змiст 

псвітньп-прпфесійних пpoграм, регламентувати нпрмативні, кпмпетентнісні, 

кваліфікаційні, прганізаційні, навчальні й метпдичні вимпги в підгптпвці 

фахівців, внпсѐчи дп них сучaсні фiзкультуpнo-oздopoвчі тeхнoлoгiї, 

спpѐмoвaні на пiдвищeннѐ мoтивацiйнпї сфepи студeнтськoї мoлoдi дo 

aктивних фізкультурнп-пздпрпвчих занѐть, занѐть фiзичнпя культурoя та 

свiдoмoгo вeдeннѐ здopoвoгo сппспбу життѐ (Сущенкп, 2003; Харченкп, 

2016). Адміністрації ЗВО разпм із директпрами інститутів, деканами 
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факультетів – не винпсити занѐттѐ фізичнпя культурпя дп вибіркпвих 

дисциплін чи ппза кредитні дисципліни, на чпму й нагплпшуять в 

ппитуваннѐх стейкхплдери (фізичні та яридичні пспби, ѐкі маять легітимний 

інтерес у діѐльнпсті прганізації, тпбтп певнпя мірпя залежать від неї абп 

мпжуть впливати на її діѐльність - учасники псвітньпгп прпцесу). 

Фпрмуваннѐ здпрпвпгп сппспбу життѐ здпбувачів вищпї псвіти 

передбачаю вирішеннѐ таких вихпвних прпблем: устанпвка дп свідпмпгп 

веденнѐ здпрпвпгп сппспбу життѐ; мптиваціѐ дп здпрпвпгп сппспбу життѐ; 

реалізаціѐ устанпвки на здпрпвий сппсіб життѐ. 

Фпрмуваннѐ стійких мптиваційних устанпвпк на занѐттѐ фізичнпя 

культурпя та сппртпм і устанпвка на свідпме веденнѐ здпрпвпгп сппспбу 

життѐ мпжлива лише за умпви підвищеннѐ псвіченпсті студентів у 

практичних питаннѐх застпсуваннѐ різних заспбів і метпдів підтримки 

здпрпв’ѐ, рпзуміннѐ кпристі від занѐть фізичнпя культурпя. Тпму 

непбхіднп фпрмувати ппзитивну мптивація дп фізичнпї активнпсті та 

здпрпвпгп сппспбу життѐ задлѐ дпсѐгненнѐ пптимальнпгп рівнѐ 

прпфесійнпї гптпвнпсті, ѐка вклячаю в себе набуттѐ студентами спеціальних 

знань, умінь і навичпк фізкультурнп-пздпрпвчпї діѐльнпсті. Пріпритетними 

мптивами занѐть фізичнпя культурпя та сппртпм янаків і дівчат ю 

зміцненнѐ здпрпв’ѐ, свідпма активність, задпвпленнѐ від занѐть, нпві 

перспективи й результати (нпвизна, придбаннѐ знань, умінь і навичпк, 

фізична дпскпналість), активний відппчинпк (Цьпсь, Шевчук, Касарда, 2014, 

с. 67). Отже, мптиваціѐ дп занѐть фізичнпя культурпя та здпрпвпгп 

сппспбу життѐ студентськпї мплпді, на наш ппглѐд, – це система мптивів, 

ѐкі сппнукаять мплпдь дп фізичнпгп сампвдпскпналеннѐ.  

Висновки. Аналіз значнпї кількпсті дпсліджень у даній галузі, 

дпзвплив встанпвити, щп в системі вищпї псвіти неппвнпя мірпя 

приділѐютьсѐ увага фпрмування у студентів тепретичних пснпв і 

практичних навичпк здпрпв’ѐзбереженнѐ. Відзначимп, щп серед причин 

безвідппвідальнпгп ставленнѐ мплпді дп стану свпгп здпрпв’ѐ мпжна 

виділити низьку культуру здпрпвпгп сппспбу життѐ, низькій рівень 

спціальнпї активнпсті в гармпнії з фізичним і духпвним рпзвиткпм на 

засадах пріпритету здпрпв’ѐ, відсутність систематичнпї, цілеспрѐмпванпї 

прпсвітницькпї рпбпти в цьпму напрѐмі. 

На пснпві прпведенпгп аналізу булп запрпппнпванп реалізація 

устанпвки на ціннпсті здпрпвпгп сппспбу життѐ студентськпї мплпді, ѐка 

передбачаю такі дії з бпку янаків та дівчат, ѐк-пт: прагненнѐ дп виспкпгп 

рівнѐ духпвнпгп, психічнпгп, фізичнпгп й спціальнпгп здпрпв’ѐ; 
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застпсуваннѐ рекпмендацій щпдп фізкультурнп-пздпрпвчих занѐть; 

підвищеннѐ кпмпетентнпсті в питаннѐх здпрпв’ѐзбереженнѐ; ппширеннѐ 

свпїх знань щпдп кпристі фізичних вправ на стан здпрпв’ѐ лядини та 

свідпмпгп веденнѐ здпрпвпгп сппспбу життѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Ковалёв Игорь, Рыбалко Петр, Корж-Усенко Лариса, Красилов Андрей. 

Рeфпрмирпвание системы физическoгo впспитаниѐ в зaведениѐх вишшегп oбразпваниѐ 
Украины. 

В даной статье рассматриваетсѐ пpoблема усовершенствованиѐ системи 
физическoгo воспитаниѐ в зaведениѐх высшего oбразованиѐ. Этой проблеме нужно 
уделить очень много вниманиѐ со стороны властей, ученых, администрации ВУЗов, 
специалистов, общества. Пoстоѐнно oбнoвлѐть содержание пpoграмм 
современными физкультуpнo-oздopoвительными тeхнoлoгиѐми, направленными на 
повышeние мoтивационной сфepы студeнческой мoлoдежи к aктивным зaнѐтиѐм 
физической культурoй и сознательнoгo вeдeниѐ здopoвoгo способа жизни.  

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, мотивациѐ, здоровье, 
здоровый способ жизни.  

SUMMARY 
Kovalov Ihor, Rybalko Petro, Korzh-Usenko Larysa, Krasilov Andrii. Reform in the 

system of physical education in the higher education institutions of Ukraine. 
The article discusses the problem of improving the system of physical education in 

higher education institutions. 
The current stage of reforms in the higher education system is characterized by a 

significant intensity of the educational process. 
A typical trend in the educational sphere development in modern Ukraine is integration 

and modernization of higher education, taking into account the world experience. Decisive steps 
have been taken towards joining the Bologna process and fulfilling the relevant requirements 
regarding structural and other changes in the higher education system. 

In recent years in Ukraine, many specialists have observed a decrease in the volume of 
students’ physical activity. This tendency has a negative impact on the physical development, 
physical fitness and functional state of young people, which determines the special social 
significance of maintaining and strengthening the health of student youth. 

The modern system of training high-level specialists requires a comprehensive 
improvement of the system of vocational guidance and training, because university 
graduates are not always ready for professional activity. 

Among young people, the motivation to engage in physical exercises is insufficiently 
formed, therefore, there is an active search for new forms and methods of improving the 
quality of physical education of future university students. 

This problem should be given a priority attention from the authorities, academic 
community, administration of the universities, practitioners, and society as a whole. The 
content of programs should be constantly updated with modern physical education and 
health technologies aimed at increasing the motivational sphere of student youth to active 
physical education and conscious conduct of a healthy lifestyle. 

Key words: students, physical education, motivation, health, healthy lifestyle. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ 

РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ 
 

У статті розглѐнуто теоретичні засади вдосконаленнѐ навчально-
методичного забезпеченнѐ підготовки майбутніх офіцерів до застосуваннѐ засобів 
радіаційно-хімічного захисту. Проаналізовано проблему підвищеннѐ ефективності 
підготовки майбутніх офіцерів, удосконаленнѐ ідеології стандартів вищої військової 
освіти, формуваннѐ інноваційних дидактичних підходів, опануваннѐ теоретичних та 
практичних знань та вмінь із фахових дисциплін, забезпеченнѐ глибокої бази 
спеціальних військових навичок длѐ виконаннѐ військово-професійної діѐльності. 
Розглѐнуто та виѐснено методи вдосконаленнѐ навчально-методичного 
забезпеченнѐ підготовки майбутніх офіцерів до застосуваннѐ засобів радіаційно-
хімічного захисту та психологічні механізми дії й поведінку лядей в екстремальних 
ситуаціѐх. З’ѐсовано та обґрунтовано етапи вдосконаленнѐ навчально-методичного 
забезпеченнѐ підготовки майбутніх офіцерів до застосуваннѐ засобів радіаційно-
хімічного захисту в екстремальних ситуаціѐх. 

Ключові слова: вища військова освіта, система підготовки майбутніх 
офіцерів, майбутні офіцери, навчально-методичне забезпеченнѐ, засоби радіаційно-
хімічного захисту. 

 

Постановка проблеми. Трансфпрмації в житті суспільства України 

пптребуять удпскпналеннѐ псвітньпї пплітики військпвих закладів вищпї 

псвіти з акцентпм на ѐкісну військпвп-прпфесійну підгптпвку, вихпваннѐ 

пфіцерських кадрів із урахуваннѐм сучасних вимпг, державних псвітніх 

стандартів, кпнцептуальних принципів підгптпвки майбутніх пфіцерів дп 

застпсуваннѐ заспбів радіаційнп-хімічнпгп захисту в прпцесі вивченнѐ 

фахпвих дисциплін. Стратегіѐ держави в псвітній пплітиці зпріюнтпвана на 

ѐкісну підгптпвку курсантів із урахуваннѐм Кпнцепції військпвпї псвіти в 

Україні (1997 р.), Впюннпї дпктрини України (2015 р.), Закпну України «Прп 

Збрпйні Сили України» (1991 р.), Державнпї націпнальнпї прпграми 

«Освіта» («Україна XXI стпліттѐ») (1993 р.), Націпнальнпї дпктрини рпзвитку 

псвіти (2002 р.) та фпрмуваннѐ в майбутніх пфіцерів виспких прпфесійних 

ѐкпстей длѐ надійнпгп захисту інтересів Вітчизни. 

Підвищеннѐ ефективнпсті підгптпвки майбутніх пфіцерів, 

удпскпналеннѐ ідеплпгії стандартів вищпї військпвпї псвіти, фпрмуваннѐ 
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іннпваційних дидактичних підхпдів, ппануваннѐ тепретичних і практичних 

знань та вмінь з фахпвих дисциплін, забезпеченнѐ глибпкпї бази спеціальних 

військпвих навичпк длѐ викпнаннѐ військпвп-прпфесійнпї діѐльнпсті ю 

актуальним із урахуваннѐм світпвих стандартів на пснпві нпвих ппглѐдів щпдп 

системнпгп фпрмуваннѐ змісту військпвпї псвіти Збрпйних Сил України, 

удпскпналених кпнцептуальних принципів підгптпвки майбутніх пфіцерів, 

пбґрунтпваних і визначених кпмппнентів, критеріїв і ппказників рівнів 

прпфесійнпї гптпвнпсті майбутніх пфіцерів дп фахпвпї діѐльнпсті. 

Аналіз актуальних досліджень. Підгптпвці майбутніх пфіцерів дп 

прпфесійнпї діѐльнпсті у військпвих ЗВО України значну увагу приділенп 

пбґрунтування тепретикп-метпдплпгічних пснпв прпфесійнпї підгптпвки, щп 

рпзглѐнутп в працѐх О. Барабанщикпва, А. Галімпва, В. Давидпва, 

А. Зельницькпгп, Л. Кандибпвич, І. Нпвака, Л. Рпманишинпї, В. агуппва та ін.; 

кпнцептуальні пснпви псвітньпї діѐльнпсті майбутніх пфіцерів ппданп в 

публікаціѐх Д. Іщенка, Ю. Літвінпвськпгп, В. Маслпва, М. Нещадима, 

О. Тпрічнпгп та ін.; тепретикп-метпдичним засадам підгптпвки майбутніх 

фахівців у ВЗВО присвѐченп дпслідженнѐ Н. Генералпвпї, І. Грѐзнпва, 

О. Діденка, О. Ювсякпва,О. Юфремпва, Г. Лещенка, В. Ппляка, С. Сінкевича, 

Л. Снігур,  В. Телелима; підгптпвка майбутніх пфіцерів дп прпфесійнпї 

діѐльнпсті була предметпм рпзвідпк О. Масліѐ, І. Руснака, Я. Сердяка, 

В. Стасяка,Ю. Ппдтергера та ін. 

Мета статті пплѐгаю в тепретичнпму пбґрунтуванні й висвітленні 

прпцесу вдпскпналеннѐ навчальнп-метпдичнпгп забезпеченнѐ підгптпвки 

майбутніх пфіцерів дп застпсуваннѐ заспбів радіаційнп-хімічнпгп захисту. 

Методи дослідження. Длѐ дпсѐгненнѐ мети дпслідженнѐ й реалізації 

ппставлених завдань булп викпристанп кпмплекс взаюмпппв’ѐзаних метпдів: 

індукціѐ, дедукціѐ, аналіз, синтез, ппрівнѐннѐ, узагальненнѐ, систематизаціѐ 

психплпгп-педагпгічнпї та навчальнп-метпдичнпї літератури, бесіди, 

сппстереженнѐ, інтерв’яваннѐ, анкетуваннѐ, тестуваннѐ – длѐ визначеннѐ 

сучаснпгп стану дпсліджуванпї прпблеми. 

Виклад основного матеріалу. Військпві заклади вищпї псвіти 

вирішуять складне завданнѐ щпдп фпрмуваннѐ прпфесійних ѐкпстей 

майбутніх пфіцерів. При цьпму вирішуютьсѐ й низка псвітніх завдань. Пп-

перше, удпскпналеннѐ пптреби та важливпсті суспільнпгп інтересу дп псвіти; 

вихпваннѐ твпрчпї пспбистпсті, рпзвитпк іннпваційнпгп мисленнѐ; ствпреннѐ 

ґрунтпвнпгп фундаменту псвіти на пснпві прганічнпї та збаланспванпї юднпсті 

прирпдничпї, гуманітарнпї та прпфесійнпї складпвих псвіти; гуманізаціѐ 

псвіти; актуалізаціѐ інфпрматизації псвіти; рпзвитпк сучаснпї дидактики різних 
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рівнів псвіти; запрпвадженнѐ інфпрмаційнп-цифрпвих технплпгій навчаннѐ; 

фпрмуваннѐ пптреби в самппсвіті та сампрпзвитку; удпскпналеннѐ всебічнпгп 

матеріальнп-технічнпгп та навчальнп-метпдичнпгп забезпеченнѐ навчальнпї 

та метпдичнпї рпбпти військпвих ЗВО відппвіднп дп ппставлених мети та 

завдань; переглѐд рплі, функцій, прганізації перепідгптпвки та підвищеннѐ 

кваліфікації наукпвп-педагпгічних працівників (Нещадим, 2004, с. 31). Пп-

друге, підгптпвка кпмпетентних майбутніх пфіцерів, ѐкі відппвідаять псвітнім 

вимпгам підгптпвки пфіцерських кадрів; гармпнійне й ґрунтпвне вихпваннѐ 

мплпдих пфіцерів, фпрмуваннѐ в них відппвідних мпральних і військпвп-

прпфесійних ѐкпстей, фпрмуваннѐ прпфесійнпї гптпвнпсті курсантів дп 

захисту України; перепідгптпвка фахівців і підвищеннѐ їх 

кваліфікації (Генспн, 2002, с. 12). 

Освітній прпцес військпвих закладів вищпї псвіти спрѐмпваний на 

фундаменталізація йпгп змісту та випкремляю: спрѐмпваність змісту 

навчаннѐ на забезпеченнѐ ціліснпсті сприйнѐттѐ наукпвпї картини світу; 

забезпеченнѐ системнпсті знань майбутніх пфіцерів, пзбрпюннѐ їх 

метпдплпгіюя пізнаннѐ тепрій, закпнів, наукпвих фактів, експерименту 

тпщп; виспку ступінь узагальненпсті структури пдиниць знань та 

ппануваннѐ дпсвіду здійсненнѐ узагальнених сппспбів діѐльнпсті; 

спрѐмпваність на фпрмуваннѐ прпфесійнпгп мисленнѐ, кпнструяваннѐ 

власнпї діѐльнпсті; фпрмуваннѐ здатнпсті дп синтезу знань, ппануваннѐ 

міждисциплінарнпгп знаннѐ (Руденкп, 2002, с. 105).  

Аналіз військпвп-педагпгічних джерел, псвітньп-нпрмативних 

дпкументів з прганізації псвітньпгп прпцесу у військпвих ЗВО надаю 

мпжливість визначити пспбливпсті підгптпвки майбутніх пфіцерів дп 

прпфесійнпї діѐльнпсті в прпцесі вивченнѐ фахпвих дисциплін із 

урахуваннѐм кпнцептуальних принципів такпї підгптпвки, ѐкі впливаять на 

ѐкість їх військпвпї підгптпвки та зазначаятьсѐ:  

– важливістя спціальнпї пптреби прпфесійнпї діѐльнпсті фахівців 

військпвпї сфери (усвідпмленнѐ викпнаннѐ свпїх фахпвих і функціпнальних 

пбпв’ѐзків із виспким рівнем рпзвитку глибпкпї мптивації захисника 

Вітчизни; рпзвитпк патріптичнп-психплпгічних, пспбистіснп-кпмпетентних, 

мпральних, гармпнійних, військпвп-прпфесійних ѐкпстей грпмадѐнина 

України з вихпваннѐм ппчуттѐ гптпвнпсті дп захисту нашпї країни; 

фпрмуваннѐ пспбистіснпї та суспільнпї значущпсті); 

– урахуваннѐм специфіки вивченнѐ фахпвих дисциплін з урахуваннѐм 

мети та завдань, педагпгічних підхпдів і принципів, фпрм і метпдів псвітньпгп 

прпцесу (військпвп-прпфесійне навчаннѐ з урахуваннѐм прганізації Збрпйних 
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Сил України, ѐке пріюнтпване на пснпві закпнпмірнпстей рпзвитку військпвпї 

науки та військпвпї справи. У прпцесі пвплпдіннѐ фахпвих навчальних 

дисциплін майбутні пфіцери, керуячись вимпгами військпвих статутів і 

наказів та спираячись на дані військпвпї науки, ппанпвуять прпфесійні 

вміннѐ та навички рпбпти з військпвпя технікпя, мистецтвп веденнѐ бпйпвих 

дій, мпральну та психплпгічну гптпвність дп військпвпї служби); 

– регламентпваністя метпдик і технплпгій навчаннѐ в чіткп визначеній 

метпдичній ппслідпвнпсті з урахуваннѐм індивідуальнпгп підхпду щпдп 

підсиленнѐ фахпвпї практичнпї гптпвнпсті дп прпфесійнпї діѐльнпсті 

(регламентаціѐ змістпвнп-метпдичнпї підгптпвки пфіцерських кадрів 

пбумпвлена нпрмативним і змістпвим аспектами, навчальнп-метпдичними, 

наукпвп-дпслідницькими та вихпвним псвітнім прпцеспм у вищих військпвих 

навчальних закладах. Урахуваннѐ вимпг дп мети та завдань, фпрм, метпдів і 

заспбів псвітньпгп прпцесу, а такпж метпдики прпведеннѐ занѐть із чіткп 

закріпленими директивними дпкументами, щп впрпваджуятьсѐ у військпвих 

ЗВО. Прпведеннѐ практичнп-військпвих кпмплексних занѐть (імітаційні 

пплігпни, мініатяри-пплігпни; кпмплексні, спеціальні, діагнпстувальні та 

ппказпві практичні навчаннѐ; тестпві заспби діагнпстики, тьятпрські занѐттѐ, 

дискусійні, інфпрмативні, ілястративні, спкратичні лекції з викпристаннѐм 

ситуативнп-індивідуальнпгп та мпдульнп-прпгрампванпгп навчаннѐ) длѐ 

військпвпгп вишкплу, спеціальнпї прпфесійнпї гптпвнпсті дп діѐльнпсті; 

набуттѐ знань, умінь і навичпк викпристаннѐ навчальнп-технічних заспбів, 

військпвпї та кпмп’ятернп-тренажернпї техніки длѐ підгптпвки дп 

прпфесійнпї діѐльнпсті; закріпленнѐ практичних умінь і навичпк під час 

стрпйпвих занѐть, тактичних навчань, військпвих тренувань. Регламентаціѐ 

діѐльнпсті майбутніх пфіцерів щпдп практичнпї підгптпвки дп прпфесійнпї 

служби, фпрмуваннѐ дпсвіду ппдпланнѐ пптенційних та пб’юктивних 

труднпщів військпвпї діѐльнпсті, фпрмуваннѐ ппстійнпї прпфесійнпї 

гптпвнпсті дп викпнаннѐ функціпнальних пбпв’ѐзків); 

– наступністя фахпвпї підгптпвки пфіцерських кадрів упрпдпвж 

прпфесійнпгп кпмпетентніснпгп зрпстаннѐ під час навчаннѐ в ВЗВО 

(Лісніченкп, 2015, с. 38-39). 

Навчальнп-метпдичне забезпеченнѐ підгптпвки майбутніх пфіцерів 

дп застпсуваннѐ заспбів радіаційнп-хімічнпгп захисту в екстремальних 

ситуаціѐх відппвіднп дп мети дпслідженнѐ ю непбхіднпя умпвпя 

вдпскпналеннѐ й пптимізації такпгп забезпеченнѐ в псвітньпму прпцесі 

військпвих закладів вищпї псвіти. Навчальнп-метпдичне забезпеченнѐ 

виступаю різнпвидпм пізнавальнпї діѐльнпсті щпдп наданнѐ метпдичнпї та 
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інфпрмаційнпї дпппмпги в псвітньпму прпцесі, системпя навчальних 

матеріалів, навчальнп-метпдичних заспбів, навчальнп-прпграмнпї 

дпкументації длѐ прганізації навчальнпї діѐльнпсті курсантів та 

інтенсифікації діѐльнпсті наукпвп-педагпгічнпгп кплективу. 

Рпзглѐдаячи та дпбираячи метпди вдпскпналеннѐ навчальнп-

метпдичнпгп забезпеченнѐ підгптпвки майбутніх пфіцерів дп застпсуваннѐ 

заспбів радіаційнп-хімічнпгп захисту, рпзглѐнемп психплпгічні механізми й 

дії та ппведінку лядей в екстремальних ситуаціѐх.  

Прпблема ппведінки майбутніх пфіцерів в екстремальних ситуаціѐх, 

пцінка відппвіднпсті їх дій, збереженнѐ психічнпї рівнпваги, здпрпв’ѐ та 

прпфесійнпї прпдуктивнпсті післѐ впливу екстремальних фактпрів завжди 

була актуальнпя в дпслідженнѐх наукпвців і практичних психплпгів. Дії в 

екстремальних ситуаціѐх вимагаять від майбутніх пфіцерів прпфесійнпї 

стійкпсті, військпвпї дисципліни, фахпвпї ініціативнпсті. В пснпві 

психплпгічних механізмів, ппведінки, діѐльнпсті майбутніх пфіцерів лежать 

патріптизм, грпмадѐнська ппзиціѐ, світпглѐд, рпзвинута вплѐ, інтуїціѐ, 

гнучкість рпзуму, сміливість, прпникливість, аргументпваність вчинків і 

ппведінки, сампстійність та зваженість свпїх дій і вчинків, винахідливість, 

здатність діѐти не стандартнп, витримка, пб’юктивність і чесність, виспка 

вимпгливість дп себе й дп інших, мпральна та духпвна загартпваність, фізич-

на і психпфізіплпгічна стійкість, прпфесіпналізм, життювий та фахпвий дпсвід.  

Майбутні пфіцери ппвинні бути наділені цілеспрѐмпваним керуваннѐм 

емпціѐми й ппчуттѐми, уміннѐм мпделявати свпя діѐльність та гнучкп 

змінявати тактику свпюї ппведінки, навичками перебудпвувати ппведінку 

відппвіднп дп зміни пбстанпвки та внутрішніх напружень, уміннѐм керувати 

ппведінкпя та здатністя дп пбґрунтпванпгп ризику, психплпгічнпя 

стреспстійкістя дп дій, ппв’ѐзаних із виспким ризикпм длѐ життѐ.  

Військпві психплпги, такі ѐк: Я. Бабаѐн, Л. Грішман, А. Караѐн, 

І. Сирпмѐтнікпв рпзглѐдаять бпйпву стреспстійкість ѐк багатпрівневий прпцес 

кпмплекснпї адаптаційнпї здатнпсті військпвих фахівців в умпвах бпйпвпї 

пбстанпвки, щп супрпвпджуютьсѐ активністя механізмів сампрегулѐції та 

пристпсувальнпї ппведінки; кпмплекснпї їх мпбілізації в умпвах бпйпвих дій 

та екстремальних ситуаціѐх (Сирпмѐтникпв, 2010, c. 108). Тпму в хпді 

психплпгічнпї підгптпвки майбутніх пфіцерів детальнп інфпрмуять прп умпви 

та пспбливпсті майбутньпї бпйпвпї діѐльнпсті, прп труднпщі викпнаннѐ 

бпйпвих завдань, прпблеми і шлѐхи їх ппдпланнѐ. Під час практичних занѐть 

та військпвих навчань мпделяютьсѐ картина бпйпвих дій і психплпгічна 

мпдель бпйпвпї діѐльнпсті майбутніх пфіцерів в умпвах бпйпвпї пбстанпвки, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

292 

ѐкі відкладаятьсѐ в свідпмпсті фахівців і здатні викликати психічні реакції, ѐкі 

виникаять у реальних бпйпвих пбстанпвках та екстремальних ситуаціѐх. У 

хпді багатпразпвпгп ппвтпреннѐ вправ в умпвах, наближених дп реальних, 

ппступпвп фпрмуютьсѐ психплпгічний кпнтрпль у військпвпслужбпвців над 

психічним станпм і діѐми, щп ппстійнп ускладняятьсѐ. Ппступпвп 

фпрмуютьсѐ психплпгічний механізм бпрптьби з невпевненістя та страхпм. 

Слід зазначити, щп длѐ успішнпгп вирішеннѐ завдань в екстремальних 

ситуаціѐх важливпя ю вміла прганізатпрська рпбпта штабу, кпмандирів, ѐкі 

дпппмагаять військпвпслужбпвцѐм успішнп викпнувати ппставлені 

прпфесійні завданнѐ в умпвах бпйпвих дій, упрпваджувати пбґрунтпвані й 

перевірені на практиці прийпми психплпгічнпї підгптпвки в екстремальних 

ситуаціѐх, умілп реалізпвувати пснпвні захпди радіаційнп-хімічнпгп захисту 

(Ппнпмаренкп, 2010, c. 42-43). 

Під змістпм навчальнп-метпдичнпгп забезпеченнѐ рпзуміюмп 

сукупність навчальних дпкументів, навчальних прпграм фахпвих дисциплін 

«Радіаційний, хімічний, біплпгічний захист підрпзділів», «Загальна тактика», 

«Бпйпве застпсуваннѐ механізпваних частин», щп пписуять метпди, фпрми і 

технплпгії навчаннѐ, кпмплекс практичних навчальних завдань відппвіднпгп 

рівнѐ (з метпя пвплпдіннѐ фундаментальними тепретичними знаннѐми та 

прпфесійнп-значущими практичними навичками дп застпсуваннѐ заспбів 

радіаційнп-хімічнпгп захисту діѐльнпсті, забезпеченнѐ предметнпї інфпрмації 

з урахуваннѐм пспбливпстей фахпвих дисциплін, засвпюннѐ ґрунтпвних 

практичних знань та вмінь дп прпфесійнпї діѐльнпсті і практичнпгп дпсвіду 

навчальнп-пізнавальнпї діѐльнпсті, пвплпдіннѐ фахпвим рівнем прганізації й 

викпнаннѐ пснпвних захпдів радіаційнп-хімічнпгп захисту в екстремальних 

ситуаціѐх), військпвп-прпфесійні ігри (з метпя реалізації группвпї діѐльнпсті, 

фпрмуваннѐ прпфесійнпгп сампрпзвитку дп застпсуваннѐ заспбів радіаційнп-

хімічнпгп захисту в екстремальних ситуаціѐх, засвпюннѐ прпфесійних 

ціннпстей та навичпк дп сампрпзвитку в фахпвій діѐльнпсті, безперервнпгп 

фпрмуваннѐ прагнень дп підвищеннѐ твпрчих кпмпетентнпстей наукпвп-

дпслідницькпї діѐльнпсті), метпдичні рекпмендації відппвіднп дп прпграм 

навчальних фахпвих дисциплін (ппглибленнѐ навчальних інтересів із 

урахуваннѐм сьпгпднішніх перспектив, фпрмуваннѐ навичпк викпнаннѐ 

прпфесійнп-прикладних завдань, підвищеннѐ рівнѐ гптпвнпсті практичнпгп 

застпсуваннѐ радіаційнп-хімічнпгп захисту військ) тпщп.  

Удпскпналеннѐ навчальнп-метпдичнпгп забезпеченнѐ підгптпвки 

майбутніх пфіцерів дп застпсуваннѐ заспбів радіаційнп-хімічнпгп захисту в 

екстремальних ситуаціѐх упрпваджувалпсѐ за такими етапами:  
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– на першпму етапі: активізаціѐ псвітньпгп прпцесу на практичну 

підгптпвку дп фахпвпї діѐльнпсті (активна навчальна діѐльність, 

спрѐмпвана на рпзвитпк прпфесійних знань, умінь і практичних навичпк; 

удпскпналеннѐ фундаментальних тепретичних знань та прпфесійнп-

значущих практичних навичпк; удпскпналеннѐ ґрунтпвнпї практичнпї 

підгптпвки дп фахпвпї діѐльнпсті); 

– на другпму етапі: удпскпналеннѐ підгптпвки майбутніх пфіцерів дп 

застпсуваннѐ заспбів радіаційнп-хімічнпгп захисту в екстремальних 

ситуаціѐх шлѐхпм упрпвадженнѐ вдпскпналенпгп навчальнп-метпдичнпгп 

забезпеченнѐ (пріюнтація на пвплпдіннѐ вдпскпналеним навчальнп-

метпдичним забезпеченнѐм підгптпвки майбутніх пфіцерів дп 

застпсуваннѐ заспбів радіаційнп-хімічнпгп захисту в екстремальних 

ситуаціѐх; засвпюннѐ ґрунтпвних практичних знань і вмінь прпфесійнпї 

діѐльнпсті шлѐхпм упрпвадженнѐ вдпскпналенпгп навчальнп-метпдичнпгп 

забезпеченнѐ; пвплпдіннѐ фахпвим рівнем застпсуваннѐ заспбів 

радіаційнп-хімічнпгп захисту в екстремальних ситуаціѐх); 

– на третьпму етапі: фпрмуваннѐ прпфесійнпгп сампрпзвитку дп 

застпсуваннѐ заспбів радіаційнп-хімічнпгп захисту в екстремальних ситуаціѐх 

(засвпюннѐ прпфесійних ціннпстей та навичпк дп сампрпзвитку в фахпвій 

діѐльнпсті (прпведеннѐ дискусій «Управліннѐ псвітньпї діѐльністя та 

фпрмуваннѐ прпфесійнпгп сампрпзвитку», «Взаюмпзв’ѐзпк прпфесійнпгп 

сампрпзвитку та фахпвпгп підвищеннѐ кваліфікаційних кпмпетентнпстей»; 

круглих стплів «Мій фах», «Пріпритети сампрпзвитку», «Гармпнізаціѐ прпфе-

сійних ціннпстей»); удпскпналеннѐ прпфесійнпгп сампрпзвитку щпдп застпсу-

ваннѐ заспбів радіаційнп-хімічнпгп захисту в екстремальних ситуаціѐх (прпве-

деннѐ семінарів «Шлѐхи вдпскпналеннѐ прпфесійнпгп сампрпзвитку дп ус-

пішнпгп викпнаннѐ бпйпвих завдань у складних умпвах радіаційнпї, хімічнпї 

пбстанпвки», «Швидкі та правильні рішеннѐ щпдп здійсненнѐ захпдів радіа-

ційнпгп, хімічнпгп захисту підрпзділу», «Активні крпки пспбистіснпгп прпфе-

сійнпгп сампрпзвитку»); фпрмуваннѐ безперервнпгп прпфесійнпгп сампрпз-

витку дп підвищеннѐ кваліфікації (прпведеннѐ тренінгів «Сампрегулѐціѐ прп-

фесійнпгп сампрпзвитку дп підвищеннѐ кваліфікації», «Удпскпналеннѐ прп-

фесійнпї кваліфікації шлѐхпм безперервнпгп прпфесійнпгп сампрпзвитку»);  

– на четвертпму етапі: фпрмуваннѐ твпрчих кпмпетентнпстей дп 

наукпвп-дпслідницькпї діѐльнпсті (безперервне фпрмуваннѐ прагнень дп під-

вищеннѐ твпрчих кпмпетентнпстей наукпвп-дпслідницькпї діѐльнпсті (прпве-

деннѐ семінарів взаюмппбміну наукпвп-дпслідницькпгп дпсвіду «Фенпмен 

безперервнпї псвіти ѐк пднпгп з пріюнтирів підвищеннѐ ѐкпсті наукпвп-
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дпслідницькпї діѐльнпсті», «Твпрчі наукпві дпслідженнѐ майбутньпгп пфі-

цера», «Безперервне фпрмуваннѐ наукпвпгп пптенціалу»); рпзвитпк прпфе-

сійних здібнпстей дп наукпвп-дпслідницькпї діѐльнпсті (прпведеннѐ тренінгів 

щпдп фпрмуваннѐ твпрчих кпмпетентнпстей дп наукпвп-дпслідницькпї 

діѐльнпсті «Сучасні тенденції фпрмуваннѐ твпрчих кпмпетентнпстей дп 

наукпвп-дпслідницькпї діѐльнпсті», «Фпрмуваннѐ дпслідницьких 

кпмпетентнпстей»); цілеспрѐмпване фпрмуваннѐ кпмпетентнпстей щпдп 

здійсненнѐ наукпвпї діѐльнпсті (прпведеннѐ пн-лайн пбгпвпрень «Етика 

наукпвпї діѐльнпсті», «Іннпвації у військпвій науці», «Наукпва діѐльність ѐк 

шлѐх фпрмуваннѐ прпфесійних кпмпетентнпстей майбутньпгп пфіцера»). 

Оснпвний акцент булп зрпбленп на вдпскпналенні лекцій, семінарів, 

группвих і практичних занѐть відппвіднп дп вдпскпналених метпдичних 

рекпмендацій із урахуваннѐм ппглибленпї зацікавленпсті в пізнавальній 

діѐльнпсті. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На 

сучаснпму етапі рпзвитку України важливими завданнѐми педагпгічнпї науки 

та військпвпї практики ю вдпскпналеннѐ навчальнп-метпдичнпгп 

забезпеченнѐ підгптпвки майбутніх пфіцерів дп застпсуваннѐ заспбів 

радіаційнп-хімічнпгп захисту на фпрмуваннѐ службпвп-прпфесійних, 

патріптичних, емпційнп-впльпвих, психплпгічнп-мпральних ѐкпстей 

надійнпгп захисника Вітчизни з рпзвиненими ціннісними пріюнтаціѐми на 

прпфесійну гптпвність дп застпсуваннѐ заспбів радіаційнп-хімічнпгп захисту. 

Підгптпвка майбутніх пфіцерів ппвинна прпвпдитисѐ з урахуваннѐм 

удпскпналеннѐ пптреби та важливпсті суспільнпгп інтересу дп псвіти; 

вихпваннѐ твпрчпї пспбистпсті, рпзвитку іннпваційнпгп мисленнѐ; ствпреннѐ 

ґрунтпвнпгп фундаменту псвіти на пснпві прганічнпї та збаланспванпї юднпсті 

прирпдничпї, гуманітарнпї та прпфесійнпї складпвих псвіти; гуманізаціѐ 

псвіти; актуалізаціѐ інфпрматизації псвіти; рпзвитпк сучаснпї дидактики різних 

рівнів псвіти; запрпвадженнѐ інфпрмаційнп-цифрпвих технплпгій навчаннѐ; 

фпрмуваннѐ пптреби в самппсвіті й сампрпзвитку. Зважаячи на тпй факт, щп 

дана статтѐ не вичерпую всіх аспектів дпсліджуванпї прпблеми, перспективи 

ппдальших наукпвих рпзвідпк убачаюмп в тепретичнпму пбґрунтуванні та 

висвітленні кпмпетентнісних завдань ѐк заспбу фпрмуваннѐ прпфесійнпї 

кпмпетентнпсті майбутніх пфіцерів у військпвих закладах вищпї псвіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Коротких Михаил, Король Ярослав. Спвершенствпвание учебнп-метпдическпгп 

пбеспечениѐ ппдгптпвки будущих пфицерпв к применения средств радиаципннп-
химическпй защиты. 

В статье рассмотрены теоретические основы совершенствованиѐ учебно-
методического обеспечениѐ подготовки будущих офицеров к применения средств 
радиационно-химической защиты. Проанализирована проблема повышениѐ 
эффективности подготовки будущих офицеров, совершенствование идеологии 
стандартов высшего военного образованиѐ, формированиѐ инновационных 
дидактических подходов, овладение теоретическими и практическими знаниѐми и 
умениѐми по специальным дисциплинам, обеспечение глубокой базы специальных 
военных навыков длѐ выполнениѐ военно-профессиональной деѐтельности. 
Рассмотрены и выѐснены методы совершенствованиѐ учебно-методического 
обеспечениѐ подготовки будущих офицеров к применения средств радиационно-
химической защиты и психологические механизмы, действиѐ и поведение лядей в 
экстремальных ситуациѐх. Выѐснены и обоснованы этапы совершенствованиѐ 
учебно-методического обеспечениѐ подготовки будущих офицеров к применения 
средств радиационно-химической защиты в экстремальных ситуациѐх. 

Ключевые слова: высшее военное образование, система подготовки будущих 
офицеров, будущие офицеры, учебно-методическое обеспечение, средства 
радиационно-химической защиты. 

SUMMARY 
Korotkikh Mykhailo, Korol Yaroslav. Improving training and methodological support 

for the training of future officers for the use of radiation and chemical protection. 
The article considers the theoretical foundations of improving the educational and 

methodological support of training future officers for the use of radiation and chemical 
protection. It was found that the educational process of higher military education institutions is 
aimed at the fundamentalization of its content and distinguishes: the focus of the content of 
education to ensure the integrity of the perception of the scientific picture of the world; ensuring 
the systematic knowledge of future officers, equipping them with the methodology of knowledge 
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of theories, laws, scientific facts, experiments, etc.; high degree of generalization of the structure 
of units of knowledge and mastering the experience of implementing generalized methods of 
activity; focus on the formation of professional thinking, constructing their own activities; 
formation of the ability to synthesize knowledge, mastering interdisciplinary knowledge. The 
problem of increasing the efficiency of training future officers, improving the ideology of higher 
military education standards, forming innovative didactic approaches, mastering theoretical and 
practical knowledge and skills in professional disciplines, providing a deep base of special military 
skills to perform military professional activities. It is considered and specified that educational 
and methodological support of preparation of future officers for application of means of 
radiation and chemical protection in extreme situations according to the purpose of research is a 
necessary condition of improvement and optimization of such maintenance in educational 
process of higher military education institutions. Methods of improving the educational and 
methodological support of training future officers for the use of radiation and chemical 
protection and psychological mechanisms and actions and behavior of people in extreme 
situations are clarified. Stages of improvement of educational and methodological support of 
preparation of future officers for application of means of radiation and chemical protection in 
extreme situations (at the first stage: activization of educational process on practical preparation 
for professional activity; at the second stage: improvement of preparation of future officers for 
application of means of radiation and chemical protection are substantiated in extreme 
situations through the introduction of improved educational and methodological support; at the 
third stage: formation of professional self-development to the use of radiation and chemical 
protection in extreme situations; at the fourth stage: formation of creative competences for 
research). 

Key words: higher military education, training system for future officers, educational 
and methodological support, means of radiation and chemical protection. 
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ADAPTATION OF TRAINING OF FUTURE TEACHER TO PROFESSIONAL ACTIVITY 

IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL (ON THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINE 

“CURRENT ISSUES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION”) 
 

The article is devoted to the scientific substantiation of the process of adaptation of 
the future teacher’s preparation to professional activity in the new Ukrainian school, namely, 
through the transformation of the methodological foundations of its training on the example 
of teaching the discipline “Current issues of innovative development of education”. In 
particular, the methodological foundations of formation of an innovative pupil who should 
possess a certain set of qualities which will allow him to be successful in the future life are 
covered. The methodological foundations of training an innovative teacher capable of 
forming an innovative pupil, ensuring implementation of the basic principles of partnership 
pedagogy, changing the content of education from knowledge to competence in accordance 
with the Concept of the new Ukrainian school are presented.  
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Key words: teacher of a new Ukrainian school, innovative pupil, pedagogy of 
partnership, competence approach in teaching, teaching methods, information technologies 
of teaching. 

 

Introduction. Recent legislative changes in the education system of 

Ukraine have affected not only education of pupils in the new Ukrainian school, 

but have also made significant demands to change the process of training 

future teachers in institutions of higher pedagogical education. At the same 

time, it requires adaptation of many directions of training future teachers to 

the working conditions of teachers in the new Ukrainian school. 

Many radical changes have taken place in the modern school: the 

structure of the school has changed; the content of education has been 

transformed to competence, partnership pedagogy has been introduced, a new 

educational environment is being created, a motivated and competent teacher 

must work at school, student orientation and education on values are carried 

out, school autonomy is introduced. 

The purpose of complete general secondary education, which is defined 

by the Law of Ukraine “On Education”, has changed; it is the comprehensive 

development, upbringing and socialization of the individual, who is aware of 

himself/herself as a citizen of Ukraine, capable of living in society and a civilized 

interaction with nature, has a desire for self-improvement and lifelong learning, 

ready for conscious life choice and self-realization, work and civic activity. 

All these changes must be taken into account when organizing training of 

the pedagogical university students, who will work in the new Ukrainian school 

in future. 

But there is a contradiction between the changed requirements for 

training of a modern teacher and the availability of the necessary conditions in 

institutions of higher pedagogical education for training of a teacher who will 

be able to work effectively in a reformed school. 

Thus, scientists and scientific-pedagogical staff of higher pedagogical 

education institutions are facing the urgent task of finding the ways to solve this 

problem. 

In our article we are studying one of the ways to adapt training of the 

students to work with pupils in the new Ukrainian school. This is a change in 

the methodology of training future teachers, in particular, on the example of 

teaching the discipline “Current issues of innovative development of 

education”. We believe that this problem is quite relevant and requires further 

research and significant improvement. 

Analysis of current research. Given the urgency of the problem, many 

scholars examine different areas of training future teachers to work in the new 
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Ukrainian school. Thus, O. Savchenko clarifies modernization of primary education 

in the context of modern challenges, S. Sysoieva studies the creative development 

of the specialists in the conditions of training students for master’s degree, the 

theoretical and methodological bases of formation of corporate culture of future 

teachers of higher school in the course of master’s preparation in the works are 

presented by K. Gnezdilova, L. Khoruzha investigates the invariance and variability 

of the professional activity of a high school teacher in an era of change 

(Gnezdilova, 2014), V. Kravchenko studies the theoretical and methodological 

principles of modernization of professional training of higher school teachers in 

the conditions of master’s degree (Kravchenko, 2017), N. Myronchuk analyzes the 

peculiarities of the content of training masters in the specialty 011 “Educational, 

pedagogical sciences” (Myronchuk, 2018). 

Сonsidering the fact that due to the epidemiological situation in Ukraine 

and the world, some classes are conducted remotely, many scientists study the 

features of professional training of future teachers in terms of distance learning 

(Hlukhovska, 2016; Murasova, 2012) and others. 

O. Akimova, O. Kuznetsova, V. Odarenko put forward interesting ideas in 

their research on the issues of forming an innovative style of professional 

activity of future teachers in the context of inclusive educational space of 

primary school (Akimova, Kuznetsova & Odarenko, 2018). N. Haran emphasizes 

on the peculiarities of training masters of specialization “Pedagogy of higher 

school” for research activity (Haran, 2018). 

Thus, we can confirm that a lot of research is devoted to training future 

teachers to work in the new Ukrainian school, but most of the studies are 

devoted to training of primary school teachers, taking into account the fact that 

the reform of general secondary education began at the stage of this school. 

From September 2021-2022 the new Ukrainian school will start 

operating in the basic secondary school. This raises many unresolved issues, 

including training of primary school teachers in pedagogical universities. 

The purpose of the article is scientific substantiation of the process of 

adaptation of the future teacher’s training to professional activity in the new 

Ukrainian school, in particular, through the transformation of the 

methodological foundations of its training on the example of teaching the 

discipline “Current issues of innovative development of education”. 

Research methods. To achieve this goal, we have used both general 

scientific methods and specifically scientific (empirical). In particular analysis 

and synthesis of scientific pedagogical literature, which highlights different 

approaches to creating conditions for training future teachers for professional 
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activities in the new Ukrainian school; comparison, generalization, abstraction 

in order to identify a system of views of scientists on the problem under 

research. The empirical methods involved observation, conversation and 

analysis of the students’ educational products during the study of the discipline 

“Current issues of innovative development of education”. 

Research results. The discipline “Current issues of innovative development 

of education” (CIIDE) is studied by the students of all specialties of the pedagogical 

university of educational level “Master’s Degree”. It is aimed at forming the 

students’ ability to use those innovative transformations in their teaching 

activities which are constantly occurring in the education system, understanding 

the essence of innovative changes in accordance with the legal documents that 

provide them, possession of the principles of academic integrity. 

The content of the discipline covers many aspects of innovative 

transformations in the system of general secondary education. The purpose of 

studying this discipline as we have identified is formation of students’ ability: to 

recognize a wide range of the issues related to innovative changes in the new 

Ukrainian school, aimed at improving the quality and competitiveness of 

general secondary education; solving the strategic tasks facing the national 

system of secondary education in the new economic and socio-cultural 

conditions, its integration into the European and world educational space; 

setting a goal and choosing the effective ways to achieve it by understanding 

the fundamentals of innovative transformations and the use of both theoretical 

and practical methods of innovative pedagogical activities. 

Each student has the opportunity to get acquainted with the purpose of 

studying the discipline in communication with the lecturer during lectures and 

seminars, as well as with the syllabus and the work program of the discipline on 

the website of the chair of pedagogy and university. 

Taking into account the fact that the discipline is studied by master’s 

students, already certified bachelors, we try to use teaching methods aimed at 

developing their creative and critical thinking, emotional intelligence, ability to 

analyze information and situations, readiness for innovation, focus on the 

present and future. 

Detailed acquaintance with innovative transformations of the system of 

general secondary education begins with the study of legislative documents: 

Law of Ukraine “On Education” (2017); Concepts of the “New Ukrainian School” 

(2016); On approval of the Concept for the implementation of state policy in 

the field of reforming general secondary education “New Ukrainian School” for 

the period up to 2029 (On approval of the Concept for the implementation of 
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state policy in the field of reforming general secondary education “New 

Ukrainian School” for the period up to 2029, 2018), Law of Ukraine “On 

Complete General Secondary Education” (2020) and others.  

This activity is carried out by students independently, taking into 

consideration that most of the study hours are devoted to independent study 

of the discipline. But, in order to intensify the students’ cognitive activity and 

the development of analytical and critical thinking, the lecturer organizes a 

discussion of the results of acquaintance with the documents in the forum of a 

distance course on the discipline on the platform MOODLE. The students are 

actively involved in the discussion, as this activity is evaluated by the lecturer as 

a result of their independent work. 

On the basis of the formed knowledge about the basic innovative 

transformations in the system of general secondary education, we organize 

various discussions of the results of these changes. We believe that the main 

result of the introduction of a new Ukrainian school is formation of a graduate 

of a modern school as an innovative person. 

Through heuristic conversation, discussion, joint efforts of the students, we 

create the image of an innovative pupil. This image is a personal creative product 

of the students, designed on the basis of their knowledge of innovative trends and 

changes not only in education, but also other areas of life in Ukraine and the 

world, their analytical and critical thinking (Kryvonos & Chernyakova, 2021). 

As an example, we can give a generalized image of an innovative pupil 

created by the students. 

They believe that such a student should be able to find mutual 

understanding with others. Based on their own experience, students claim that 

they study algorithms at school, but none of them can describe a person’s 

behavior and peculiarities of his worldview. As a result, some graduates do not 

know how to find a common language with the strangers after graduation, which, 

in fact, often blocks their way to career growth. For effective communication it is 

necessary to be able to listen carefully to people, respect their interests, perceive 

them as they are, be sincere and honest and keep your word and so on. Most 

students claim that the subjects of the humanities play a key role in the formation 

of communication skills. But in the process of the discussion with other students 

and the lecturer, we come to the conclusion that in all other disciplines it is also 

necessary for teachers to form the ability to communication, which is one of the 

key and cross-cutting competences of the pupils of the new Ukrainian school. 

In addition, the students are sure that an innovative pupil must be able to 

ask questions. They pay attention to the fact that children have an innate 
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curiosity: “How?”, “Why?”, “What for?”, “When?” ... Parents can barely count the 

number of questions addressed to them. But, with entering school, the child for 

some reason loses the desire to put them. Why does this happen? The point is not 

that the school provides the answers to all available questions, anticipating their 

occurrence. The case is in the other: the pupil thinks that if he asks, then he does 

not know anything, and because the rest of the pupils are silent, then they are 

smarter. Therefore, the pupil prefers to remain silent. The students agree that the 

lack of skills to ask questions has a negative impact on the further education of 

students in universities, making it difficult for them to adapt to the system of 

education in a higher education intitution. University lecturers have to make a lot 

of efforts to teach students to ask the correct questions. 

The next quality that students have endowed the innovative pupil is the 

ability to make decisions and take full responsibility for them. The students 

have emphasized that this is perhaps the most important trait of a successful 

person, which, unfortunately, is almost forgotten in the modern school. As a 

result, in adult life, a person loses thousands of opportunities, simply is afraid 

to take responsibility at the right time and make the right decision. What to say 

about taking responsibility for an act that has negative consequences. 

In order to form the students’ ability to transform knowledge into a 

practical situation and its modeling, the lecturer asks to give a concrete 

example from school life, which testifies to the possibility of developing pupils’ 

responsibility and ability to make decisions. One of the following practical 

situations was as follows: for example, at a biology lesson, performing a 

laboratory work “Studying a cell on the example of an onion peel”, the pupil, 

adjusting the light of the microscope, lowered the tube too low, as a result of 

which the cover glass was crushed. Thus, the biology classroom suffered 

material damage. The student was frightened and did not confess. At the end 

of the lesson, the duty pupils hand over the equipment to the teacher and 

receive remarks for nothing. Is it possible to consider this situation from a 

positive point of view for the culprit? Of course, yes.  

Now the pupil knows exactly how fragile the cover glass is, has mastered 

the rules of adjusting the microscope and next time will try to avoid a repeat of 

the situation. If a pupil decided to admit what had happened, he could 

emphasize his own experience to other pupils. However, the student does not 

admit to anyone, and therefore his mistake will be repeated by many pupils. 

This example shows that the pupil does not have a sense of responsibility and 

he cannot and is afraid to make the right decision and report the problem. The 

students point out the mistake of a teacher who did not find the culprit and did 
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not try to form correctly his sense of responsibility and ability to make the right 

decision in a difficult situation. In the future life the lack of such a quality will 

not allow the pupil to be successful in various areas of life. 

Another important quality of an innovative pupil as the students have 

stressed is the ability to defend their position and rightness. 

In order to form analytical thinking the students are invited to argue their 

point of view and prove the importance of this quality.  The students claim that 

from the first days of their school life, children learn the capitalized truth: “The 

teacher is always right”. As a result, the pupil may disagree with the teacher, or 

even identify the errors in his work, but will remain silent about it. After all, 

contradicting a teacher is like arguing with Seneca: his status is unquestionable. 

Therefore, the pupil becomes passive, insecure, submissive. 

In order to identify the ways to develop students’ ability to defend their 

position and rightness, the lecturer at the CIIDE seminar organizes a discussion 

between the students, each of whom offers his own way and argues it. As a 

result of the discussion we come to a common opinion that to form the skills of 

confident communication and teach students to defend their own opinions in 

an acceptable, tolerant form is possible at any lesson through debates, 

discussions, seminars, public speeches. 

The students have also highlighted such qualities of an innovative pupil 

as flexibility, the ability to adapt quickly to various changes in life, the ability to 

learn and the ability to learn throughout life and others. The need for these 

skills, the students argued concrete examples, thus forming their own ability to 

transform knowledge, analytical thinking, production of new ideas, the ability 

to work in a group, to lead a discussion, to prove their appropriateness. 

It is clear that an innovative pupil can be formed only by an innovative 

teacher. Therefore, in order to develop a personal vision of the main qualities 

of an innovative teacher, the students were given the task to design their own 

portrait of an innovative teacher and present it at the seminar. During the 

presentation, a discussion of each image was organized by asking questions to 

the author. The students were often asked to compare the designed portrait 

with the speaker’s own qualities, to find out which of them the future teacher 

still needs to work on. Thus, such qualities of the students as the ability to 

analyze the received information, the ability on the basis of this analysis to 

form correct questions to the author, to discuss have been improved. 

The following qualities have been most often found in the portraits of 

the innovative teacher designed by the students: readiness to accept and 

design professional tasks; ability to make moral choices in conflict situations; 
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the need for reflection and conscious regulation of their behavior; focus on 

self-development; the desire to improve their creative potential; awareness of 

the uniqueness and originality of yourself and others; social and professional 

activity; stability of views, beliefs, meanings, ability to constant self-

improvement and learning and others. 

The students note that the 21-st century children are different, so they 

should be taught by the 21-st century teachers. Their role is changing. 

According to modern scientific data, the teacher performs several roles 

simultaneously, in particular: 1) a coach – someone who helps to achieve a 

life or professional goal. He perceives man as he really is, and does not 

evaluate him; 2) a mentor – an experienced and reliable friend, counselor 

(one who is a mentor); 3) a tutor – one who works individually with the 

interests of the child – identifies educational needs, designs educational 

activities, organizes reflection, designs the next steps in education; 

4) an innovator – a teacher who brings new ideas to intellectual educational 

activities; 5) a moderator – a person who conducts sociological research, can 

be a focus group leader, administrator of the forum, chat, social network on 

the Internet; 6) a facilitator, who supports the student in his educational 

activities through pedagogical interaction, helps, inspires him. 

Thus, the modern teacher must perform the main task of education – not 

only to provide theoretical knowledge that can be gleaned from a variety of 

sources, in particular, thanks to the Internet, but also to learn to use this 

knowledge in a real life, to solve various life problems, to form key and subject 

competences, to develop the system of values among the children, the system 

of human relations and the ability to think critically. 

Together with the students we have come to a common opinion that a 

teacher who is ready for innovation should have the following professional and 

personal qualities that have been defined by scientists as well: 1) awareness of 

the goals of educational activities in the context of current pedagogical 

problems of the modern school; 2) taking into account developing of the 

individual students’ abilities, their interests and needs, the needs of the 

individual student and society as a whole; 3) meaningful in the context of the 

present teaching position; 4) ability in accordance with innovations in science 

and practice to reformulate educational goals in the subject, a certain 

methodology, to achieve and optimally rethink them during training; 5) ability 

to build a holistic educational program of education and upbringing, which 

would take into account the individual approach to children, educational 

standards, new pedagogical guidelines; 6) skillful combination by the teacher of 
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modern reality with the requirements of personality-centered education, 

adjustment of the educational process according to the criteria of innovative 

activity; 7) ability to see the individual qualities of children and teach according 

to their characteristics; 8) ability to productively, non-standard organize and 

conduct training and education, ensuring development of children’s creativity 

through the use of innovative technologies; 9) use of forms and methods of 

innovative teaching, which involves taking into account students’ personal 

experience and motives, the use of accessible to children forms of reflection 

and self-esteem; 10) adequately assess, stimulate the discovery and forms of 

cultural self-expression of students, the ability to see the positive development 

of students; 11) ability to analyze changes in educational activities, in the 

development of personal qualities of students; 12) ability and desire for 

personal creative development, reflective activity, awareness of the 

significance, relevance of their own innovative searches and discoveries. 

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

ways to adapt training of future teachers to professional activities in the new 

Ukrainian school, in particular, through the transformation of the 

methodological foundations of training on the example of teaching the 

discipline “Current issues of innovative development of education”, makes it 

possible to state that changing the methodological foundations of training 

future teachers gives the chance to form their professional competences in the 

form of the ability to understand the essence of innovative transformations in 

general secondary education and use them in future professional activities as: a 

change of school structure, a content of pupils’ education, an introduction of 

partnership pedagogy, education on values, a motivated teacher, creation of an 

effective educational environment; ability to form a competitive graduate of 

the school as a comprehensively developed personality capable of critical 

thinking; an innovator capable of changing the world around him, developing 

the economy, competing in the labor market, learning throughout life; a patriot 

with an active position, who acts in accordance with moral and ethical 

principles and is able to make responsible decisions. 

Promising directions of research may be the study of innovative ways of 

adapting the process of training future teachers to the professional activity in 

the new Ukrainian school. 
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РЕЗЮМЕ 
Кривонос Ольга, Чернякова Жанна. Адаптациѐ ппдгптпвки будущегп учителѐ к 

прпфессипнальнпй деѐтельнпсти в нпвпй украинскпй шкпле (на примере учебнпй 
дисциплины «Актуальные вппрпсы иннпваципннпгп развитиѐ пбразпваниѐ»). 

Статьѐ посвѐщена научному обоснования процесса адаптации подготовки 
будущего учителѐ к профессиональной деѐтельности в новой украинской школе, в 
частности, через трансформация методологических основ его подготовки на 
примере преподаваниѐ дисциплины «Актуальные вопросы инновационного развитиѐ 
образованиѐ». В частности, выѐвлены методологические основы формированиѐ 
будущим педагогом инновационного ученика, который должен обладать 
определенным набором качеств, которые позволѐт ему быть успешным в будущей 
жизни. Представлены методологические основы подготовки инновационного 
учителѐ, способного формировать инновационного ученика, обеспечивать 
реализация основных принципов педагогики партнерства, изменение содержаниѐ 
его обучениѐ с  подхода, ориентироваанного на заниѐ на компетентностный подход 
в соответствии с Концепцией новой украинской школы. 

Ключевые слова: учитель новой украинской школы, инновационный ученик, 
педагогика партнерства, компетентностный подход в обучении, методы обучениѐ, 
информационные технологии обучениѐ. 

АНОТАЦІЯ 
Кривонос Ольга, Чернякова Жанна. Адаптаціѐ підгптпвки майбутньпгп вчителѐ 

дп прпфесійнпї діѐльнпсті в нпвій українській шкплі (на прикладі навчальнпї дисципліни 

«Актуальні питаннѐ іннпваційнпгп рпзвитку псвіти»). 

Статтѐ присвѐчена науковому обґрунтування процесу адаптації підготовки 

майбутнього вчителѐ до професійної діѐльності в новій українській школі, зокрема, 

через трансформація методологічних основ його підготовки на прикладі викладаннѐ 

дисципліни «Актуальні питаннѐ інноваційного розвитку освіти». Зокрема, 

висвітлено методологічні основи формуваннѐ майбутнім педагогом інноваційного 

учнѐ, ѐкий повинен володіти певним набором ѐкостей, що дозволѐть йому бути 

успішним в майбутньому житті.  

Досліджено, що за сучасними науковими даними вчитель виконую одночасно 

декілька ролей, зокрема: 1) коуча – хто допомагаю досѐгти життювої або професійної 

мети; 2)  ментора – досвідченого й надійного товариша, порадника, наставника; 3)  

тьятора  – хто індивідуально працяю з дитиноя та виѐвлѐю освітні запити, 

проюктую освітня діѐльність, організую рефлексія, проюктую наступні кроки в освіті; 

4) новатора  – педагога, ѐкий приносить в інтелектуальну освітня діѐльність нові 

ідеї; 5) модератора  – лядини, ѐка проводить соціологічні дослідженнѐ, може бути 

ведучим фокус-групи, адміністратором форуму, чату, соціальної мережі в 

Інтернеті; 6) фасилітатора, ѐкий   підтримую учнѐ в  його навчальній діѐльності 

через педагогічну взаюмодія, допомагаю,  надихаю. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
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Представлено методологічні основи підготовки інноваційного вчителѐ, 

здатного формувати інноваційного учнѐ, забезпечувати реалізація основних 

принципів педагогіки партнерства, зміну змісту його навчаннѐ зі знаннювого на 

компетентнісний підхід відповідно до Концепції нової української школи.  

Проведений аналіз шлѐхів адаптації підготовки майбутнього педагога до 

професійної діѐльності в новій українській школі, даю можливість стверджувати, що 

зміна методологічних основ навчаннѐ майбутніх учителів даю можливість 

формувати їх професійні компетентності у виглѐді здатності усвідомити сутність 

інноваційних перетворень у закладах загальної середньої освіти й використовувати 

їх у майбутній професійній діѐльності ѐк: зміна структури школи, змісту навчаннѐ 

учнів, запровадженнѐ педагогіки партнерства, вихованнѐ на цінностѐх, 

умотивований учитель, створеннѐ ефективного освітнього середовища тощо; 

здатності формувати конкурентоздатного випускника школи ѐк всебічно розвинену 

особистість, здатну до критичного мисленнѐ; інноватора, здатного змінявати 

навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, учитисѐ 

впродовж життѐ;  патріота з активноя позиціюя, ѐкий дію згідно з морально-

етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішеннѐ.  

Ключові слова: учитель нової української школи, інноваційний учень, педагогіка 

партнерства, компетентнісний підхід у навчанні, методи навчаннѐ, інформаційні 

технології навчаннѐ. 
 

УДК 378.091.3:811.111+:005.336.2 
Марія Миколів 

Тернппільський націпнальний педагпгічний  

університет імені Вплпдимира Гнатяка 

ORCID ID 0000-0001-5267-7505 

DOI 10.24139/2312-5993/2021.02/307-320 
 

ЦІЛІ ТА ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛОМОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ ТА ПИСЬМІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

У статті на основі аналізу джерел, опитуваннѐ викладачів і студентів 
конкретизовано цілі та зміст формуваннѐ у майбутніх викладачів англомовної 
компетентності в говорінні та письмі в юдності предметного (професійна та 
офіційно-ділова сфери спілкуваннѐ, ситуації, наміри, теми та проблеми, тексти, 
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норми поведінки, лінгвосоціокультурні особливості есе); лексичний, мовленнювий 
матеріал, інформативні та конвенційні комунікативні стратегії) та 
процесуального (продуктивні вміннѐ, лінгвосоціокультурні навички та вміннѐ, 
лексичні навички, уміннѐ оперувати комунікативними стратегіѐми, рефлексивні 
вміннѐ, вправи длѐ розвитку навичок та вмінь, відповідні знаннѐ) аспектів. 
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Постановка проблеми. В умпвах сьпгпденнѐ не викликаю заперечень 

непбхідність вплпдіннѐ сучасними фахівцѐми англійськпя мпвпя. При 

цьпму пспблива рпль належить викладачам англійськпї мпви, від рівнѐ 

прпфесійнпї кпмпетентнпсті ѐких залежить ефективність пвплпдіннѐ 

студентами різних спеціальнпстей англійськпя мпвпя. Відппвіднп, 

англпмпвна підгптпвка майбутніх викладачів пптребую уваги та ппстійнпгп 

вдпскпналеннѐ з пглѐду на сучасні тренди та іннпвації.  

Одним із пснпвних підхпдів дп навчаннѐ інпземних мпв ю 

інтегрпваний підхід, ѐкий передбачаю взаюмпппв’ѐзане фпрмуваннѐ в 

студентів видів мпвленнювпї діѐльнпсті та аспектів мпви. Відппвіднп 

взаюмпппв’ѐзане навчаннѐ прпдуктивних видів – гпвпріннѐ та письма – ю 

актуальнпя метпдичнпя прпблемпя. 

Сучасний рпзвитпк інфпрмаційних технплпгій забезпечую 

рпзширеннѐ псвітніх мпжливпстей длѐ навчаннѐ інпземних мпв загалпм та 

англійськпї мпви зпкрема. Пандеміѐ, ѐка пхппила планету, змушую псвітѐн 

шукати мпжливпсті ефективнпгп навчаннѐ за дпппмпгпя інфпрмаційнп-

кпмунікаційних технплпгій. 

Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐ наукпвих рпбіт, дптичних 

дп нашпї тематики, умпжливилп випкремленнѐ трьпх напрѐмів 

дпсліджень. Перший  – наукпві ппшуки, ѐкі стпсуятьсѐ вдпскпналеннѐ 

іншпмпвнпї підгптпвки майбутніх викладачів загалпм, серед ѐких 

дпслідженнѐ Я. Безвін щпдп фпрмуваннѐ спціпкультурнпї кпмпетентнпсті 

в майбутніх викладачів англійськпї мпви заспбами прпектнпї діѐльнпсті; 

О. Дідух стпспвнп метпдики навчаннѐ веденнѐ дебатів майбутніх 

викладачів англійськпї мпви; а. Фабричнпї щпдп навчаннѐ майбутніх 

філплпгів письмпвпгп двпстпрпнньпгп перекладу з викпристаннѐм 

мпвнпгп ппртфелѐ; О. арпшенкп стпспвнп фпрмуваннѐ англпмпвнпї 

прпфесійнп пріюнтпванпї кпмпетентнпсті в діалпгічнпму мпвленні 

майбутніх викладачів на пснпві кейс-метпду. Другий напрѐм – 

взаюмпппв’ѐзане фпрмуваннѐ навичпк, умінь, кпмпетентнпстей. Зпкрема, 

Н. Скиба вивчала прпблему інтегрпванпгп фпрмуваннѐ іншпмпвнпї 

кпмунікативнпї та метпдичнпї кпмпетентнпстей майбутніх викладачів 

англійськпї мпви екпнпмічних спеціальнпстей; Н. Дпбрпвпльська 

дпсліджувала питаннѐ взаюмпппв’ѐзанпгп фпрмуваннѐ англпмпвнпї 

кпмпетентнпсті в читанні та гпвпрінні майбутніх фахівців інфпрмаційних 

технплпгій; М. Бурак зпсереджуваласѐ на прпблемі інтегрпванпгп 

фпрмуваннѐ в майбутніх викладачів англійськпї мпви прпфесійнп 

пріюнтпванпї кпмпетентнпсті в гпвпрінні та інфпрмаційнп-кпмунікаційнпї 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

309 

кпмпетентнпсті. Третій напрѐм, ппв’ѐзаний із фпрмуваннѐм мпвленнювих 

кпмпетентнпстей за дпппмпгпя інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій, 

представлений часткпвп дпслідженнѐми М. Бурак, у ѐкпму пбґрунтпванп 

дпцільність викпристаннѐ веб-квестів, застпсуваннѐ сучасних інтернет-

технплпгій (YouTube, Google Hangouts, Google Classroom, Skype). 

Разпм із тим, недпстатньп вивченим у вітчизнѐній науці залишаютьсѐ 

питаннѐ взаюмпппв’ѐзанпгп фпрмуваннѐ в майбутніх викладачів англпмпвнпї 

кпмпетентнпсті в гпвпрінні та письмі заспбами інфпрмаційнп-кпмунікаційних 

технплпгій. Зпкрема, пптребую кпнкретизації зміст фпрмуваннѐ пзначенпї 

кпмпетентнпсті, ѐкий зумпвляютьсѐ відппвідними цілѐми. 

Отже, мета статті – визначити цілі та зміст фпрмуваннѐ в майбутніх 

викладачів англпмпвнпї кпмпетентнпсті в гпвпрінні та письмі заспбами 

інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій. 

Методи дослідження. Дпслідженнѐ реалізувалпсѐ з викпристаннѐм 

тепретичних (вивченнѐ сучасних вітчизнѐних та зарубіжних наукпвих 

джерел у кпнтексті тематики дпслідженнѐ; аналіз рпбпчих прпграм із 

метпя визначеннѐ вимпг дп рівнѐ сфпрмпванпсті в майбутніх викладачів 

англпмпвнпї кпмпетентнпсті в гпвпрінні та письмі), а такпж емпіричних 

(наукпве сппстереженнѐ за прганізаціюя навчальнпгп прпцесу в 

Тернппільськпму націпнальнпму педагпгічнпму університеті імені 

Вплпдимира Гнатяка, ппитуваннѐ викладачів і студентів длѐ з’ѐсуваннѐ 

змісту підгптпвки фахівців, інтересів студентів тпщп) метпдів. 

Виклад основного матеріалу. Лпгіка навчаннѐ зумпвляютьсѐ 

кінцевими цілѐми. Традиційнп в метпдиці навчаннѐ інпземних мпв 

виділѐять практичну, прпфесійну, псвітня, рпзвивальну та вихпвну цілі.  

Випускники магістратури, ѐкі прихпдѐть післѐ бакалаврату з рівнем С1, 

ппвинні демпнструвати рівень вплпдіннѐ англпмпвнпя кпмунікативнпя 

кпмпетентністя на рівні С2.1–С2.2 за Загальнпюврппейськими 

рекпмендаціѐми з мпвнпї псвіти (Common European Framework of References, 

2001). Відппвіднп, практичнпя метпя фпрмуваннѐ в майбутніх викладачів 

англпмпвнпї кпмпетентнпсті в гпвпрінні та письмі ю пвплпдіннѐ студентами 

дп завершеннѐ навчаннѐ в магістратурі англпмпвнпя кпмпетентністя в 

гпвпрінні та письмі на рівні С 2.1–С 2.2. Зрпзумілп, щп такий виспкий рівень 

зумпвляю вживаннѐ різнпманітних лексичних та граматичних заспбів, 

вільність, сппнтанність мпвленнѐ, застпсуваннѐ ефективних кпмунікативних 

стратегій відппвіднп дп мети вислпвляваннѐ. 

Прпфесійна мета пплѐгаю в пвплпдінні студентами прпфесійнп 

пріюнтпванпя кпмпетентністя в гпвпрінні та письмі, щп зумпвляю здатність 
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викпристпвувати різні метпди, прийпми, а такпж заспби навчаннѐ 

гпвпріннѐ та письма, адаптпвувати власне усне та письмпве 

вислпвляваннѐ дп пптреб суб’юктів навчаннѐ. Прпфесійна мета забезпечую 

прпфесійний кпнтекст спілкуваннѐ в межах типпвих ситуацій. 

Освітнѐ мета передбачаю усвідпмленнѐ студентами пспбливпстей 

уснпї та письмпвпї кпмунікації англійськпя мпвпя в межах різних сфер, 

тем та ситуацій, специфіки написаннѐ різних рпбіт англійськпя мпвпя, рплі 

сучасних метпдів, прийпмів та заспбів навчаннѐ в удпскпналенні власнпї 

кпмпетентнпсті та навчанні інших. На магістерськпму рівні здійсняютьсѐ 

ппдальший рпзвитпк лінгвістичнпї усвідпмленпсті студентів. 

Рпзвивальна мета спрѐмпвана на рпзвитпк твпрчпгп та критичнпгп 

мисленнѐ майбутніх викладачів, їх рефлексивнпсті та автпнпмії, щп 

значнпя мірпя зумпвляю успішність прпфесійнпї сампреалізації в 

майбутньпму. Крім тпгп, під час навчаннѐ в магістратурі здійсняютьсѐ 

ппдальший рпзвитпк кпмунікативних здібнпстей, психічних прпцесів і 

механізмів, мптивації тпщп.  

Вихпвна мета передбачаю вихпваннѐ культури кпмунікації, ппваги та 

тплерантнпсті дп інших в прпцесі уснпгп та письмпвпгп спілкуваннѐ. 

Інфпрмаційнп-кпмунікаційні технплпгії ппкликані сприѐти реалізації 

пкреслених цілей. 

Цілі реалізуятьсѐ в змісті навчаннѐ, під ѐким рпзуміюмп те, чим 

студенти ппвинні ппанувати у прпцесі навчаннѐ, щпб дпсѐгнути визначених 

цілей (Бурак, 2019, с. 65). Зміст навчаннѐ ю зміннпя категпріюя, і мпжливі 

зміни, ппв’ѐзані з нпвим матеріалпм, нпвими реаліѐми та прпфесійними 

вимпгами тпщп. 

Услід за низкпя вітчизнѐних учених (Задпрпжна, 2012, с. 127; 

Черниш, 2015, с. 192) в межах змісту випкремляюмп предметний та 

прпцесуальний аспекти. Опираячись на ппглѐди дпслідників, у предметнпму 

аспекті виділѐюмп: 1) сфери спілкуваннѐ; 2) ситуації спілкуваннѐ; 3) кп-

мунікативні наміри; 4) теми та прпблеми; 5) лінгвпспціпкультурний матеріал; 

8) лексичний матеріал; 9) мпвленнювий матеріал; 9) кпмунікативні стратегії. 

І. Задпрпжна випкремляю пспбисту, спціальнп-ппбутпву, навчальну, 

прпфесійну, спціальнп-культурну, пфіційнп-ділпву суспільнп-пплітичну 

сфери спілкуваннѐ (Задпрпжна, 2012, с. 128). На нашу думку, дп 

зазначенпгп переліку мпжна віднести такпж наукпву сферу. З пглѐду на 

тематику нашпгп дпслідженнѐ та суб’юктів навчаннѐ вважаюмп, щп 

дпмінувальними у прпцесі підгптпвки магістрантів ю прпфесійна та 

пфіційнп-ділпва сфери, ѐкі в певних аспектах мпжуть птптпжняватисѐ.  
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Сучасні визначеннѐ ситуації спілкуваннѐ (Никитенкп та Гальскпва, 

2013, с. 79) зумпвляять наше її трактуваннѐ ѐк сукупнпсті 

екстралінгвістичних фактпрів, у межах ѐких здійсняютьсѐ мпвленнюва 

діѐльність і ѐкі визначаять її характер, пспбливпсті, мпвленнюву та 

немпвленнюву ппведінку її учасників. У межах ситуації учасники 

спілкуваннѐ маять певні кпмунікативні наміри. Кпмунікативний намір 

трактуюмп ѐк усвідпмленнѐ пчікуванпгп результату спілкуваннѐ, щп 

визначаютьсѐ мптивпм, реалізуютьсѐ змістпм та характерпм вислпвляваннѐ 

(Баб’як, 2019, с. 73). У результаті ппитуваннѐ 52 викладачів англійськпї 

мпви Тернппільськпгп націпнальнпгп педагпгічнпгп університету імені 

Вплпдимира Гнатяка, Львівськпгп націпнальнпгп університету імені Івана 

Франка, аналізу сучасних дпсліджень (Бурак, 2019; арпшенкп, 2015) ми 

визначили ситуації спілкуваннѐ, а такпж кпмунікативні наміри, типпві длѐ 

міжкультурнпгп спілкуваннѐ майбутніх викладачів. Отже, типпвими 

ситуаціѐми спілкуваннѐ викладачів інпземних мпв ю: 

1) ппѐсненнѐ матеріалу на занѐтті; 

2) прпведеннѐ вебінарів/тренінгів длѐ викладачів, учителів; 

3) участь у дискусії на прпфесійну тему; 

4) виступ на кпнференції/відепкпнференції; 

5) презентаціѐ (наприклад, власнпгп ппсібника); 

6) прпхпдженнѐ інтерв’я длѐ участі у прпграмі чи наукпвпму 

стажуванні; 

7) спілкуваннѐ з інпземними кплегами на кпнференції, під час 

інших захпдів; 

8) написаннѐ прпюктів, грантів; 

9) ділпве листуваннѐ з кплегами; 

10) написаннѐ мптиваційних листів длѐ участі в грантах; 

11) написаннѐ тез, статей; 

12) написаннѐ есе, листів тпщп під час здачі міжнарпдних іспитів. 

Ми перекпнані, щп цей списпк мпже бути рпзширений, пднак 

вважаюмп, щп перелічені ситуації ю типпвими длѐ викладачів англійськпї 

мпви. Зазначимп, пднак, щп в прпцесі навчаннѐ ми зпсереджуюмпсѐ на 

написанні есе, пскільки ппитуваннѐ 67 студентів-магістрантів Тернппільськпгп 

націпнальнпгп педагпгічнпгп університету імені Вплпдимира Гнатяка (2019–

2020 н. р., 2020–2021 н. р.) прпдемпнструвалп, щп саме ствпреннѐ есе різних 

видів станпвить найбільші труднпщі (прп це вказали 85 % респпндентів). 

Відппвіднп дп визначених ситуацій спілкуваннѐ, серед 

комунікативних намірів виділѐюмп: представити інфпрмація, унапчнити 
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дані/факти, закликати дп дій, перекпнати аудитпрія, представити 

результати власних наукпвих рпзвідпк чи власнпгп дпсвіду, птримати 

інфпрмація, представити власні здпбутки і прпфесійні та/абп наукпві 

інтереси, прпдемпнструвати власний рівень вплпдіннѐ англійськпя мпвпя. 

Перелічені наміри врахпвувалисѐ під час визначеннѐ мпвленнювих умінь, 

ѐкими ппвинні пвплпдіти студенти. 

Ще пдним кпмппнентпм предметнпгп змісту ю теми. Урахпвуячи 

ппглѐди О. Федпренкп (Федпренкп, 2013), вважаюмп, щп теми: даять 

змпгу певнпя мірпя прганізувати зміст навчаннѐ, уппрѐдкувати лексичний 

матеріал; відібрати й систематизувати навчальний матеріал; 

умпжливляять забезпеченнѐ лпгічнпї ппслідпвнпсті навчаннѐ.   

Аналіз прпграм з Практичнпгп курсу англійськпї мпви длѐ магістрантів 

спеціальнпстей 014.02 Середнѐ псвіта (Мпва і література (англійська)), 

035.041 Германські мпви та літератури (переклад вклячнп), перша – 

англійська (англійська мпва та література) ТНПУ імені Вплпдимира Гнатяка 

(Дацків та ін., 2020; Кпндратьюва та ін., 2020) дав змпгу пкреслити перелік 

загальних тем, у межах ѐких дпцільнп випкремлявати підтеми: 1. Наука 

життѐ. 2. Світ сппрту. 3. Сучасні спціальні прпблеми. 4. Рпбпта і бізнес. 

Дп прикладу, у першій темі автпри прпграм виділѐять такі підтеми: 

Медичні винахпди та етичні питаннѐ в медицині;  Сучасні технплпгії в 

медицині; Нетрадиційна медицина, ефект плацебп;  Здпрпве харчуваннѐ та 

сппсіб життѐ.  Кпмппнентами другпї теми ю такі підтеми: Сппртивні 

дпсѐгненнѐ та емпційні прпблеми сппртсменів; Види сппрту та прпфесії; 

Екстремальний сппрт; Відпмі пспбистпсті у сппрті; Технплпгії у сппрті. Третѐ 

тема вклячаю: Спціальні прпблеми (расизм, ейджизм, права лядини); 

Істпричні ппдії та перспналії; Пплітика та глпбалізаціѐ. Дп складу четвертпї 

автпри прпграм внпсѐть такі підтеми: Рпбпта і бізнес; Прпфесії та кар’юрний 

ріст; Прпфесійні ѐкпсті та етичні питаннѐ на рпбпчпму місці (Дацків та ін., 

2020; Кпндратьюва та ін., 2020). 

У межах зазначених тем та підтем дпцільнп такпж виділѐти 

прпблеми, ѐкі ю актуальними длѐ майбутніх викладачів англійськпї мпви в 

прпфесійнпму, пспбистпму чи спціальнпму аспектах. 

Ще пдним кпмппнентпм предметнпгп аспекту змісту ю тексти. Їх 

вважаять зразками жанрів, характерних длѐ певнпї спеціальнпсті, щп 

зумпвляятьсѐ ситуаціѐми прпфесійнпгп спілкуваннѐ, викпнуять  

кпмунікативну, прагматичну, кпгнітивну й епістемічну функції та 

виступаять важливим заспбпм пвплпдіннѐ лінгвпкультурпя  (Федпренкп, 

2013, с. 4). Лпгіка дпслідженнѐ зумпвляю викпристаннѐ при фпрмуванні 
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англпмпвнпї кпмпетентнпсті в гпвпрінні та письмі електрпнних текстів, 

фпнпграм та відепфпнпграм, щп звичайнп не заперечую мпжливість 

застпсуваннѐ і друкпваних текстів. Тексти слугуватимуть взірцем 

автентичнпгп мпвленнѐ; мпделля длѐ написаннѐ есе; джерелпм значущпї 

длѐ студента інфпрмації; пснпвпя длѐ аналізу, пбгпвпреннѐ, здійсненнѐ 

різнпманітних прпфесійних дій (Черниш, 2015, с. 240). 

Длѐ студентів другпгп (магістерськпгп) рівнѐ серед мпвленнювпгп 

матеріалу дпцільнп закцентувати увагу на лексичному матеріалі, пскільки 

пвплпдіннѐ граматичним та фпнетичним матеріалпм здійсняютьсѐ на 

ппчаткпвих курсах бакалаврату. Важливим ю такпж пвплпдіннѐ 

лінгвосоціокультурним матеріалом, дп ѐкпгп віднпсимп лексику з 

націпнальнп-культурнпя семантикпя, серед ѐкпї пспбливп важливими ю 

технікп-кпмунікативні кліше (мпвленнюві пдиниці різнпгп пбсѐгу, ѐкі вживаятьсѐ 

в типпвих кпмунікативних ситуаціѐх, характеризуятьсѐ виспкпя вживаністя й 

передбачуваністя, частп викпристпвуятьсѐ нпсіѐми мпви (if I may say, so much 

for that); фразеплпгізми з спціпкультурним пптенціалпм  (to go off the hook, It’s 

all Greek to smb) (Задпрпжна, 2012, с. 92-94; Ишханѐн, 1996, с. 37-50); правила 

і нпрми ппведінки в типпвих  ситуаціѐх реальнпгп спілкуваннѐ; 

лінгвпспціпкультурні детермінанти письмпвих текстів. 

Надзвичайнп важливим кпмппнентпм предметнпгп змісту ю  стратегії – 

навчальні та кпмунікативні. Навчальні стратегії трактуюмп ѐк лінії ппведінки, 

спрѐмпвані на дпсѐгненнѐ певних начальних цілей і дптримуюмпсь 

класифікації Р. Оксфпрд, ѐка ппділѐю навчальні стратегії на прѐмі (мнемічні, 

кпгнітивні та кпмпенсаційні) й непрѐмі (метакпгнітивні, афективні, спціальні) 

(Oxford, 1990, с. 18-21). Однак, зважаячи на суб’юктів дпслідженнѐ, вважаюмп, 

щп дп ппчатку навчаннѐ в магістратурі студенти загалпм ппвинні пвплпдіти 

всіма переліченими видами навчальних стратегій і вирпбити індивідуальний 

стиль навчаннѐ, ѐкий дпцільнп в ппдальшпму вдпскпналявати. Тпму 

видаютьсѐ важливим зпсередитисѐ на комунікативних стратегіѐх, ѐкі, услід 

за Т. А. Тплмачпвпя, визначаюмп ѐк «сукупність мпвленнювих актів ініціатпра 

спілкуваннѐ, щп встанпвляю лінія йпгп мпвленнювпї ппведінки, мпделяю 

дпсѐгненнѐ цілей та реалізація планів, а такпж прпгнпзую мпжливі реакції 

реципіюнта на них» (Тплмачева, 2009, с. 86). Кпмунікативні стратегії 

реалізуятьсѐ через тактики – прийпми, щп    передбачаять викпристаннѐ 

певних мпвних заспбів. Кпмунікативні тактики, щп сприѐять реалізації 

кпмунікативнпї стратегії, залежать від типу дискурсу, мпвленнювпгп жанру, 

намірів кпмуніканта, ситуації (Тпмащук, 2016, с. 87). 
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Пппри різнпманітність класифікацій стратегій, ми ппслугпвуватимемпсѐ 

типплпгіюя кпмунікативних стратегій, запрпппнпванпя Т. А. Тплмачпвпя з 

урахуваннѐм мпвленнювих актів, пб’юднаних між спбпя такими 

кпмунікативними функціѐми, ѐк пбмін інфпрмаціюя, пціняваннѐ, вираженнѐ 

емпцій, сппнуканнѐ тпщп. За ціюя типплпгіюя виділѐять: 1) інфпрмативну 

кпмунікативну стратегія (спрѐмпвану на ппвідпмленнѐ чи птриманнѐ певнпї 

інфпрмації, вплив на вербальну чи невербальну ппведінку кпмуніканта); 2) 

пціннп-впливпву кпмунікативну стратегія (націлену на здійсненнѐ 

аксіплпгічнпгп впливу на кпмуніканта, вербальне вираженнѐ емпційнпї 

пцінки, думки, бажаннѐ ствприти відппвідну кпмунікативну атмпсферу, щп 

сприѐтиме  впливу на співрпзмпвника); 3) емпційнп-впливпву кпмунікативну 

стратегія (передбачаю зміну психпемпційнпгп стану кпмуніканта чи 

сппнуканнѐ йпгп дп дії); 4) регулѐтивнп-сппнукальну кпмунікативну стратегія, 

націлену на зміну ппведінки мпвцѐ та сппнуканнѐ  йпгп дп певнпї дії; 5) 

кпнвенційну кпмунікативну стратегія (спціальнп-кпнвенційну стратегія 

(устанпвленнѐ, підтриманнѐ, рпзмиканнѐ кпнтакту) і стратегія прганізації 

мпвленнювпгп  вислпвляваннѐ та підтриманнѐ уваги) (Тплмачева, 2009). 

Длѐ майбутніх викладачів англійськпї мпви важливп пвплпдіти всіма 

зазначеними видами кпмунікативних стратегій. Однак, у першу чергу, ми 

зпсередимпсѐ на інфпрмативній та кпнвенційній кпмунікативних стратегіѐх 

з набпрпм відппвідних тактик.  

Перейдемп дп аналізу прпцесуальнпгп аспекту змісту фпрмуваннѐ в 

майбутніх викладачів англпмпвнпї кпмпетентнпсті в гпвпрінні та письмі, 

ѐкий вклячаю (Задпрпжна, 2012; Баб’як, 2019; Бурѐк, 2019; Дзіман, 2020): 

1) мпвленнюві навички та вміннѐ гпвпріннѐ та письма, вправи длѐ їх 

рпзвитку, знаннѐ; 2) лінгвпспціпкультурні навички та вміннѐ, вправи длѐ їх 

рпзвитку, знаннѐ; 3) лексичні навички, вправи длѐ їх рпзвитку, відппвідні 

знаннѐ; 4) уміннѐ пперувати кпмунікативними стратегіѐми з метпя 

дпсѐгненнѐ кпмунікативнпї мети; 5) рефлексивні вміннѐ. 

У статті ми не будемп зпсереджуватисѐ на кпнкретизації мпвленнювих 

навичпк та вмінь, пскільки впни пбґрунтпвані в нашій пппередній публікації 

(Mykoliv, 2020). Однак, вважаюмп за непбхідне ппѐснити деѐкі аспекти.  

Зпкрема, у змісті фпрмуваннѐ в майбутніх викладачів англпмпвнпї 

кпмпетентнпсті в гпвпрінні та письмі ми не випкремляюмп граматичні та 

фпнетичні навички, пскільки вважаюмп, щп дп періпду навчаннѐ в 

магістратурі студенти ппвинні пвплпдіти ними на дпвплі виспкпму рівні. 

Цілеспрѐмпваний рпзвитпк  граматичних та фпнетичних навичпк майбутніх 

викладачів дпцільнп здійснявати за пптреби. Крім тпгп, студентів пптрібнп 
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запхпчувати аналізувати граматичний та фпнетичний аспект власнпгп 

мпвленнѐ. Зпкрема, фпнетична кпмпетентність за умпви відсутнпсті 

свідпмпгп кпнтрпля студентами ппгіршуютьсѐ під впливпм дії 

інтерференції ріднпї мпви. Л. Селінкер вважаю, щп пдніюя з причин 

відхилень від вимпвнпї нпрми ю фпсилізаціѐ (fossilization), тпбтп механізм, 

задіѐний у прпцесі пфпрмленнѐ мпвнпгп матеріалу, ѐкий мпвці незалежнп 

від віку чи тривалпсті вивченнѐ інпземнпї мпви залучаять під час 

прпдукуваннѐ «міжмпви» (interlanguage) (Selinker, 1972). Одиницѐ вимпви 

вважаютьсѐ фпсилізпванпя (fossilized), ѐкщп її неправильна вимпва 

настільки міцнп закріпиласѐ в мпвцѐ, щп її дуже важкп виправити (Дплина, 

2011, с. 26). Длѐ уникненнѐ фпсилізації майбутні викладачі ппвинні 

здійснявати сампкпнтрпль та сампаналіз фпнетичнпгп аспекту власнпгп 

мпвленнѐ. При цьпму викладачу дпцільнп запхпчувати студентів дп 

реалізації свідпмпгп та цілеспрѐмпванпгп сампкпнтрпля та самппцінки. 

Із зазначенпгп випливаю, щп дп прпцесуальнпгп аспекту змісту 

фпрмуваннѐ в майбутніх викладачів англпмпвнпї кпмпетентнпсті в 

гпвпрінні та письмі дпцільнп такпж віднести рефлексивні вміннѐ.  

Рефлексіѐ ю ментальним прпцеспм, ѐкий сприѐю трансфпрмації 

дпсвіду в знаннѐ і ствпряю тісний зв’ѐзпк між емпційним та кпгнітивним 

станами (Задпрпжна, 2017, с. 6), щп пспбливп важливп з пглѐду на те, щп 

навчаннѐ завжди ефективніше в умпвах ппзитивнпгп емпційнпгп стану 

студентів. Рефлексіѐ дпппмагаю псмислити й перепсмислити дпсвід, цілі,  

ідеї, пчікуваннѐ, результати, щп, у свпя чергу, призвпдить дп зміни 

ппведінки суб’юкта навчаннѐ (Boyd & Fales , 1983). 

Результати дпсліджень свідчать, щп систематична рефлексіѐ сприѐю 

рпзвитку мптивації, кпмпетентнпстей (Задпрпжна, 2017, c. 8). Серед 

рефлексивних умінь з урахуваннѐм результатів дпсліджень І. Задпрпжнпї 

(Задпрпжна, 2012; Задпрпжна, 2017), М. Бурак (Бурак, 2019) вважаюмп за 

дпцільне виділити такі:  

 аналізувати власні цілі щпдп рпзвитку англпмпвнпї кпмпетентнпсті 

в прпдуктивних видах мпвленнювпї діѐльнпсті;  

 визначати власний рівень сфпрмпванпсті вмінь гпвпріннѐ та 

письма;  

 аналізувати власні ппмилки в уснпму та писемнпму мпвленні та їх 

причини;  

 аналізувати власні результати навчаннѐ, викпнаннѐ завдань, 

спілкуваннѐ в реальних ситуаціѐх;  

 визначати причини недпсѐгненнѐ цілей;  
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 аналізувати індивідуальний навчальний стиль, індивідуальні 

навчальні стратегії та їх відппвідність завданнѐм, меті навчаннѐ;  

 аналізувати кпмунікативні стратегії, ѐкі студент викпристпвую в 

уснпму та писемнпму мпвленні та їх релевантність цілѐм і ситуації 

спілкуваннѐ;  

 визначати шлѐхи дпсѐгненнѐ ппставлених цілей. 

Реалізаціѐ всіх кпмппнентів змісту мпже здійсняватисѐ з 

викпристаннѐм інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій, щп забезпечуять 

дпступність матеріалів, інтерактивність навчальнпгп прпцесу, йпгп значну 

гнучкість та рефлексивність. 

Висновки. Таким чинпм, ми кпнкретизували цілі (практичну, 

прпфесійну, псвітня, рпзвивальну, вихпвну) та зміст фпрмуваннѐ в 

майбутніх викладачів англпмпвнпї кпмпетентнпсті в гпвпрінні та письмі в 

юднпсті предметнпгп та прпцесуальнпгп аспектів. Предметний аспект 

вклячаю: прпфесійну та пфіційнп-ділпву сфери спілкуваннѐ; типпві ситуації 

спілкуваннѐ, визначені нами на пснпві ппитуваннѐ викладачів ЗВО; 

кпмунікативні наміри (представити інфпрмація, унапчнити дані/факти, 

закликати дп дій, перекпнати аудитпрія, представити результати власних 

наукпвих рпзвідпк чи власнпгп дпсвіду, птримати інфпрмація, представити 

власні здпбутки та прпфесійні і/чи наукпві інтереси, прпдемпнструвати 

власний рівень вплпдіннѐ англійськпя мпвпя); теми та підтеми, 

прпблеми; тексти (електрпнні, фпнпграми та відепфпнпграми); 

лінгвпспціпкультурний матеріал (лексика з націпнальнп-культурнпя 

семантикпя, правила й нпрми ппведінки в типпвих  ситуаціѐх реальнпгп 

спілкуваннѐ; лінгвпспціпкультурні детермінанти письмпвих текстів); 

лексичний матеріал; мпвленнювий матеріал; кпмунікативні стратегії 

(інфпрмативна та кпнвенційна) і тактики. Прпцесуальний аспект змісту 

фпрмуваннѐ в майбутніх викладачів англпмпвнпї кпмпетентнпсті в 

гпвпрінні та письмі вклячаю: мпвленнюві навички та вміннѐ гпвпріннѐ та 

письма, вправи длѐ їх рпзвитку, знаннѐ; лінгвпспціпкультурні навички та 

вміннѐ, вправи длѐ їх рпзвитку, знаннѐ; лексичні навички, вправи длѐ їх 

рпзвитку, відппвідні знаннѐ; уміннѐ пперувати кпмунікативними 

стратегіѐми з метпя дпсѐгненнѐ кпмунікативнпї мети; рефлексивні вміннѐ. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмп в рпзрпбці та 

експериментальній перевірці ефективнпї метпдики фпрмуваннѐ в 

майбутніх викладачів англпмпвнпї кпмпетентнпсті в гпвпрінні та письмі 

заспбами інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій. 
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РЕЗЮМЕ 
Мыколив Мария. Цели и спдержание фпрмирпваниѐ у будущих 

преппдавателей англпѐзычнпй кпмпетентнпсти в гпвпрении и письме средствами 
инфпрмаципннп-кпммуникаципнных технплпгий. 

В статье на основании анализа источников, анкетированиѐ преподавателей 
и студентов конкретизированы цели и содержание формированиѐ у будущих 
преподавателей англоѐзычной компетентности в говорении и письме в единстве 
предметного (профессиональнаѐ и официально-деловаѐ сферы общени, ситуации, 
намерениѐ, темы и проблемы, тексты, лингвосоциокультурный материал 
(лексика с национально-культурной семантикой, нормы поведениѐ, 
лингвосоциокультурные особенности эссе), лексический, речевой материал, 
информационные и конвенциональные коммуникативные стратегии) и 
процессуального (продуктивные умениѐ, лингвосоциокультурные навыки и умениѐ, 
лексические навыки, умениѐ использовать коммуникативные стратегии, 
рефлексивные умениѐ, упражнениѐ длѐ развитиѐ навыков и умений, 
соответствуящие знаниѐ) аспектов. 

Ключевые слова: цели, содержание, англоѐзычнаѐ компетентность в 
говорении и письме, будущие преподаватели, предметный аспект, процессуальный 
аспект, умениѐ, информационно-коммуникационные технологии. 

SUMMARY 
Mykoliv Mariya. Objectives and content of developing prospective university 

teachers’ English competence in speaking and writing by means of information and 
communication technologies. 

The article grounds and specifies the objectives (practical, professional, developmental, 
educational) and the content of formation of prospective university teachers’ English competence 
in speaking and writing by means of information and communication technologies. The study of 
modern scientific sources, syllabi, scientific observation, a survey of teachers and students of two 
universities enabled to determine the subject and procedural aspects of content. The subject 
aspect includes: professional and official spheres of communication; typical communication 
situations identified on the basis of a survey of university teachers; communicative intentions (to 
present information, to present data/facts, to call for action, to convince the audience, to present 
the results of own scientific research or own experience, to receive information, to present own 
achievements and professional and/or scientific interests, to demonstrate own level of English 
etc.); topics and subtopics, problems; texts (electronic, audio and video); linguosociocultural 
material (vocabulary with national-cultural semantics, rules and norms of behavior in typical 
situations of real social and professional communication, linguosociocultural peculiarities of 
different types of essays); lexical material; speech material; informative communication 
strategies and conventional communication strategies with corresponding tactics. The 
procedural aspect of the content of formation of prospective university teachers’ English 
competence in speaking and writing includes: speaking and writing skills, exercises for their 
development, corresponding knowledge; linguosociocultural skills, exercises for their 
development, corresponding knowledge; lexical skills, exercises for their development, relevant 
knowledge; ability to use communication strategies (informative and conventional) in order to 
achieve a communicative goal; reflective skills. Implementation of all the components of the 
content can be carried out with the help of information and communication technologies that 
ensure the availability of materials, interactivity of the educational process, its considerable 
flexibility and reflectivity. Further investigation should be focused on the development and 
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experimental testing of the methodology of developing prospective university teachers’ English 
competence in speaking and writing by means of information and communication technologies. 

Key words: objectives, content, English competence in speaking and writing, 
prospective university teachers, subject aspects, procedural aspect, skills, information and 
communication technologies. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ШКОЛЯРІВ 
 

У статті розкрито сутність понѐттѐ «неформальна освіта», обґрунтовано 
важливість вкляченнѐ неформальної освіти до освітньої системи шкіл України, 
висвітлено значеннѐ складових неформальної освіти у формуванні учнів шкіл, ѐк 
розвинених, цілеспрѐмованих особистостей. Метоя статті ю дослідженнѐ рівнѐ 
підготовки майбутніх учителів до проведеннѐ заходів з неформальної освіти у 
школах; виѐвленнѐ в них рівнѐ сформованості розуміннѐ понѐттѐ «неформальна 
освіта». Автор наводить результати дослідженнѐ, що доводѐть актуальність 
поставленої проблеми та пропоную шлѐхи її вирішеннѐ. 

Ключові слова: неформальна освіта, учні, підготовка майбутніх вчителів, 
формальна освіта. 

 

Постановка проблеми. Нефпрмальна псвіта ю іннпваційним 

кпмппнентпм в системі псвіти України. Ппнѐттѐ «нефпрмальна псвіта» маю 

англпмпвне ппхпдженнѐ, щп викликаю труднпщі у йпгп визначенні та 

викпристанні у співвіднесенні з іншими педагпгічними термінами і 

ппнѐттѐми. Закпнпмірнпсті та тенденції нефпрмальнпї псвіти на сьпгпдні не 

сфпрмульпвані через брак дпсвіду у визначеній сфері.  

Впднпчас нефпрмальна псвіта, ѐк складпва, щп дпппвняю фпрмальну 

псвіту, ю важливпя у фпрмуванні всебічнп рпзвиненпї, цілеспрѐмпванпї 

пспбистпсті шкплѐра. На сьпгпдні, через брак тепретичнпї інфпрмації та 

дпсвіду, нефпрмальна псвіта у шкплах та підгптпвка майбутніх учителів дп 

її прпведеннѐ, знахпдѐтьсѐ на низькпму рівні.  

Недпскпналість вивченнѐ складпвих нефпрмальнпї псвіти та її 

низький рівень визначаять актуальність данпгп дпслідженнѐ.  

Мета статті: дпслідженнѐ рівнѐ підгптпвки майбутніх учителів дп 

прпведеннѐ захпдів з нефпрмальнпї псвіти у шкплах; виѐвленнѐ в них рівнѐ 

сфпрмпванпсті рпзуміннѐ ппнѐттѐ «нефпрмальна псвіта». Відппвіднп дп 

ппставленпї мети пкреслимп пснпвні завданнѐ: 
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1. Рпзкрити сутність ппнѐттѐ «нефпрмальна псвіта». 

2. Виѐвити у студентів 1-5 рпків навчаннѐ ХНПУ ім. Г. С. Скпвпрпди 

рівнѐ сфпрмпванпсті рпзуміннѐ ппнѐттѐ «нефпрмальна псвіта» та їх 

гптпвнпсті дп прпведеннѐ захпдів нефпрмальнпї псвіти у шкплах. 

3. Згіднп з птриманими результатами зрпбити виснпвки та 

запрпппнувати шлѐхи рпзв’ѐзаннѐ ппставленпї наукпвпї прпблеми. 

Методи досліджень. У статті викпристанп такі метпди дпслідженнѐ: 

аналіз педагпгічнпї та психплпгічнпї літератури, періпдичних видань длѐ 

ппрівнѐннѐ ппглѐдів наукпвців на сутність нефпрмальнпї псвіти та 

дпслідженнѐ тенденції рпзвитку нефпрмальнпї псвіти за кпрдпнпм, 

анкетуваннѐ студентів ХНПУ ім. Г. С. Скпвпрпди та аналіз результатів 

прпведеннпгп анкетуваннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. В пстанні рпки через стрімкий 

рпзвитпк нефпрмальнпї псвіти в Україні та її значеннѐ длѐ вдпскпналеннѐ 

результатів фпрмальнпї псвіти з’ѐвилась низка наукпвців, ѐкі у свпїх працѐх 

дпсліджуять питаннѐ нефпрмальнпї псвіти різних вікпвих груп. 

Дпслідженнѐ в напрѐмі нефпрмальнпї псвіти дпрпслих прпвпдили 

таки вчені: В. Андрущенкп, Т. Десѐтпв, С. Закревська, О. Лазпренкп, 

В. Лугпвий, Н. Махинѐ, Т. Мухлаюва, Л. Сігаюва. 

 Оспбливпсті нефпрмальнпї псвіти студентів висвітленп у працѐх 

таких наукпвців, ѐк: О. Бпндаренкп, Я. Деркач, П. Крѐжев, Л. Шаппвала. 

Оспбливпсті нефпрмальнпї псвіти шкплѐрів дпсліджували О. Бикпвська, 

Н. Савченкп, В. Стрижалкпвська, І. Петрпва.  

Нефпрмальну псвіту, ѐк іннпваційний підхід дп системи псвіти, 

рпзглѐдали Е. Гусейнпва, Я. Лук’ѐнпва, Л. Сігаюва. 

Ппрівнѐннѐ пспбливпстей нефпрмальнпї псвіти дітей і мплпді в 

Україні і країнах Юврппи викладенп в працѐх Р. Науменкп. 

Тепретикп-метпдплпгічним засадам прганізації нефпрмальнпгп 

навчаннѐ присвѐчені праці таких наукпвців, ѐк Н. Гпрук, С. Вершлпвський, 

А. Макарені, Т. Ткач, А. акпвлев. 

Виклад основного матеріалу. Нефпрмальна псвіта в Україні лише 

рпзппчинаю свій шлѐх станпвленнѐ. Дпсвід її прпведеннѐ ще ю незначним, 

тпму дп визначеннѐ сампгп ппнѐттѐ наукпвці маять різний підхід. 

Наприклад, Т. Мухлаюва визначаю нефпрмальну псвіту, ѐк будь-ѐку 

прганізпвану навчальну діѐльність за межами встанпвленпї фпрмальнпї 

системи, ѐка ппкликана слугувати суб’юктам навчаннѐ та реалізпвувати цілі 

навчаннѐ» (Мухлаева, 2010, с. 158-162). 
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Впднпчас М. акушина, Л. Будай та М. Ілакавичус визначаять 

нефпрмальну псвіту наступним чинпм: «Будь-ѐка прганізпвана системна 

діѐльність, щп прпвпдитьсѐ ппза межами фпрмальнпї псвіти, длѐ 

забезпеченнѐ заданих видів навчаннѐ в інтересах тих, хтп навчаютьсѐ» 

(акушина, 2013, с. 58-63).   

А. Гпнчарук виѐвлѐю пспбливість нефпрмальнпї псвіти в її 

спрѐмпванпсті на задпвпленнѐ псвітніх пптреб пспбистпстей без наданнѐ 

легалізпваних диплпмів. О. Фучила підтверджую ця думку, виділѐячи у 

визначенні нефпрмальнпї псвіти відсутність жпднпгп, визнанпгп 

Міністерствпм псвіти сертифікату.  

Е. Гусейнпва та Я. Лук’ѐнпва визначаять нефпрмальну псвіту ѐк 

непбпв’ѐзкпву, прганізпвану, систематичну псвіту, ѐка не передбачаю 

присудженнѐ певнпї кваліфікації та фпрмальнпгп пціняваннѐ набутих 

знань та навчальних дпсѐгнень учасників (Гусейнпв, 2013).   

Л. Сігаюва прирівняю нефпрмальну псвіту дп культурнп-

прпсвітницькпї рпбпти, ѐка врахпвую пптреби й інтереси слухачів без 

ппдальшпгп птриманнѐ диплпму (Сігаюва, 2011, с. 38-42). 

У Закпні України «Прп псвіту» нефпрмальна псвіта трактуютьсѐ ѐк така, 

щп «здпбуваютьсѐ, ѐк правилп, за псвітніми прпграмами та не передбачаю 

присудженнѐ визнаних державпя псвітніх кваліфікацій за рівнѐми псвіти, але 

мпже завершуватисѐ присвпюннѐм прпфесійних та/абп присудженнѐм 

часткпвих псвітніх кваліфікацій» (Закон України «Про освіту»).  

Прпаналізувавши наведені визначеннѐ, мпжемп виѐвити пспбливпсті 

нефпрмальнпї псвіти, а саме: системність, прганізпваність, спрѐмпваність, 

зпріюнтпваність на пптреби та пспбливпсті тих, хтп навчаятьсѐ, відсутність 

присудженнѐ кваліфікації та дпкументу, визнанпгп Міністерствпм псвіти та 

науки України. 

Т. Мухлаюва, пріюнтуячись на закпрдпнний дпсвід, сфпрмулявала такі 

характеристики нефпрмальнпї псвіти: пріюнтаціѐ на кпнкретні псвітні запити 

визначених груп – здпбувачів псвіти; мптиваційна складпва – юдина підстава 

длѐ участі в псвітньпму прпцесі, щп пбумпвляю виспкий пспбистісний сенс 

навчаннѐ длѐ кпжнпї пспбистпсті; внутрішнѐ відппвідальність здпбувачів за 

результат псвітньпї діѐльнпсті; рпзвитпк ѐкпстей пспбистпсті, ѐкі 

забезпечуять успішність у сфері кпнкретнпгп псвітньпгп прпцесу; виспка 

активність здпбувачів у прпцесі навчаннѐ; підвищеннѐ самппцінки шлѐхпм 

рпзвитку пспбистісних ѐкпстей індивідуума; гплпвними у співвіднпшеннѐх 

викладача та здпбувача ю – взаюмпппвага, демпкратична культура, культура 

участі. (Мухлаева, 2010, с. 158-162).   
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У загальнпму визначені, псвіта – це прпцес засвпюннѐ 

систематизпваних знань, умінь і навичпк, щп непбхідні пспбистпсті длѐ 

успішнпї життюдіѐльнпсті, прпфесійнпгп станпвленнѐ. Окрім тпгп, псвіта ю 

елементпм вихпваннѐ, у прпцесі здпбуваннѐ ѐкпї відбуваютьсѐ засвпюннѐ 

систематизпваних знань здпбувачем і фпрмуваннѐ на пснпві птриманих 

знань світпглѐду, рпзвитпк пізнавальних мпжливпстей, набуттѐ 

прпфесійних умінь і навичпк (Вплкпва, 2002, с. 270).  

Кпжен вид псвіти, ѐк фпрмальний, так і нефпрмальний, надаять 

певних результатів здпбувачам. Свпюя чергпя, результати псвіти 

ппділѐять на фпрмальні (дпкумент, щп засвідчую факт здпбуттѐ псвіти) та 

реальні (виѐвлений рівень знань, умінь та навичпк, пспбистий дпсвід у 

визначеній сфері діѐльнпсті та пспбистісні ѐкпсті) (акуба, 1996, с. 192). Під 

час реалізації здпбувачем птриманпї псвіти, найважливішими ю саме 

реальні результати псвіти, адже рівень їх сфпрмпванпсті визначаю рівень 

пспбистпсті ѐк прпфесіпналу свпюї справи та успішність йпгп діѐльнпсті. 

Через низку перерахпваних пспбливпстей нефпрмальнпї псвіти, у першу 

чергу, її вузькпї спрѐмпванпсті, мпжна зрпбити виснпвпк, щп впна ю 

важливпя в системі псвіти ѐк сппсіб ппглибленнѐ знань здпбувачів та 

підгптпвки виспкппрпфесійних спеціалістів.  

Нефпрмальна псвіта маю бути невід’юмнпя часткпя фпрмальнпї 

псвіти, але ці ппнѐттѐ не ю взаюмпзамінними, адже, у ппрівнѐнні з 

фпрмальнпя псвітпя, нефпрмальна ю: кпрпткпстрпкпвпя та специфічнпя; 

не надаю фпрмальних підтверджень здпбутих знань; цикл псвітньпгп 

прпцесу ю кпрптким, тпбтп не маю дпвгих стрпків; ю практичнпя, тпму 

ппвинна слідкувати післѐ абп під час здпбуттѐ фпрмальнпї псвіти; сппспби 

кпнтрпля результатів псвіти ю значнп демпкратичнішими, ніж у прпцесі 

фпрмальнпї псвіти, щп не в усіх випадках ю ефективним. Окрім тпгп, прпцес 

нефпрмальнпї псвіти спрѐмпваний на фпрмуваннѐ дпдаткпвих умінь та 

навичпк, а не пснпвних, базпвих знань. 

Одніюя з пспбливпстей нефпрмальнпї псвіти ю те, щп впна 

спрѐмпвана на задпвпленнѐ пспбистісних пптреб, ѐкі не пбпв’ѐзкпвп 

ппв’ѐзані з прпфесійним зрпстаннѐм. Таким чинпм, нефпрмальна псвіта 

забезпечую всебічний рпзвитпк пспбистпсті, ѐкий сприѐю ппвнпціннпму 

спціальнпму існування (Максименкп, 2006, с. 135). Саме спілкуваннѐ з 

пднплітками, станпвище в спціумі ю пдними з гплпвних критеріїв в житті 

підлітка, щп свпюя чергпя підтверджую важливість нефпрмальнпї псвіти в 

житті шкплѐрів, адже стандартна шкільна псвіта спрѐмпвана на вивченнѐ 

предметів, а не на рпзвитпк спціальнп адаптпванпї пспбистпсті. 
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Не дивлѐчись на те, щп середнѐ псвіта в Україні ппстійнп зазнаю 

рефпрм, на сьпгпдні їй притаманна низка недпліків. Такі недпліки, ѐк невід-

ппвідність спрѐмпванпсті псвіти пптребам ринку праці, зниженнѐ кпнкурентп-

спрпмпжнпсті на ринку псвітніх ппслуг, відпкремленнѐ від псвітньпгп прпцесу 

приватних піддприюмців та грпмадських прганізацій мпжливп вирішити 

шлѐхпм удпскпналеннѐ прпфесійнпї пріюнтації шкплѐрів, ѐка такпж мпже бути 

складпвпя нефпрмальнпї псвіти (Дмитріюв, 2014, с. 85-89).  

Окрім тпгп, прпблематика сучаснпї шкільнпї псвіти пплѐгаю у 

відсутнпсті індивідуальнпгп підхпду, пспбистіснпї зпріюнтпванпсті на 

пптреби учнів, виѐвленнѐ та рпзвитку пспбистісних ѐкпстей учнів, 

фпрмуванні цілеспрѐмпванпсті та пріюнтації на майбутню, всебічнпгп 

рпзвитку. Кпмпенсувати ці недпліки мпжливп шлѐхпм прпведеннѐ захпдів 

з нефпрмальнпї псвіти у шкплах. 

Прикладпм активнпгп рпзвитку нефпрмальнпї псвіти за кпрдпнпм ю 

псвітнѐ прпграмма в Німеччині. У цій країні вільний час учнів рпзглѐдаять 

ѐк ресурс, ѐкий впни мпжуть викпристпвувати длѐ пспбистпгп рпзвитку. З 

метпя реалізації ціюї думки в усіх федеральних регіпнах Німеччини булп 

введенп мпдель шкпли ппвнпгп днѐ. Такий сппсіб прганізації шкільнпгп 

прпцесу даю мпжливість учнѐм відвідувати ті вузькпспеціалізпвані 

пб’юднаннѐ, ѐкі їх цікавлѐть. Це рпзвиваю мптиваційну складпву і надаю 

перевагу в ефективнпсті здпбуттѐ знань перед таким у нефпрмальній псвіті. 

Наприклад, дітѐм на вибір надаютьсѐ відвідуваннѐ пб’юднань худпжньп-

культурнпї, прирпдничп-наукпвпї абп технічнпї пріюнтації. У рпбпті таких 

гуртків дію принцип «відкритих зустрічей», ѐкий рпбить їх дпступними длѐ 

кпжнпї дитини (Меморандум Європейської Комісії, 2000).  

У сучасній українській шкплі практикуютьсѐ дуже спрпщена мпдель 

шкпли ппвнпгп днѐ. Впна звпдитьсѐ дп пкремих гуртків, ѐкі здебільшпгп 

відвідуять учні, щп дпбре навчаятьсѐ – частіше за все їх виділѐю й 

пспбистп запрпшую вчитель. Але такі пб’юднаннѐ не маять системнпгп, 

ппстійнпгп характеру і не кпристуятьсѐ пппулѐрністя серед учнів, тпбтп 

мптиваціѐ дп їх відвідуваннѐ у шкплѐрів відсутнѐ. Дп цьпгп призвпдить 

мпдель шкільнпї псвіти в Україні, ѐка ппбудпвана на принципі 

механічнпгп запам’ѐтпвуваннѐ матеріалу та ппзбавлена фпрмуваннѐ 

мптиваційних складпвих в учнів, актуалізації набутих знань у 

ппвсѐкденнпму та ппдальшпму житті, прпфесійнпї пріюнтації, 

індивідуальнпгп підхпду, виѐвленнѐ пспбливпстей кпжнпгп учнѐ. Таке 

станпвище шкільнпї псвіти термінпвп пптребую рефпрмуваннѐ та 

введеннѐ елементів нефпрмальнпї псвіти ѐк пбпв’ѐзкпвих складпвих.  
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Шкплу ппвнпгп днѐ в Україні мпжна зустріти в шкплах приватнпї, 

недержавнпї фпрми власнпсті. У їх системі післѐ урпків прпвпдитьсѐ велика 

кількість гуртків, занѐть, секцій у різнпманітних сферах. Під час їх прганізації 

викпристпвуять сучасні метпдики та технплпгії, нпвітня інфпрмація, щп 

вабить дітей і мптивую їх. Але, через велику вартість плати за навчаннѐ в таких 

шкплах впни не ю дпступними длѐ населеннѐ, щп лімітую мпжливість дітей в 

Україні птримувати всебічний рпзвитпк.  

Важливим кпмппнентпм рпзвитку нефпрмальнпї псвіти в Німеччині та 

інших прпвідних країнах ЮС слугую державна підтримка, ѐка надаю фінансу-

ваннѐ длѐ рпзвитку нефпрмальних устанпв, ствпряю нпрмативну базу вре-

гуляваннѐ нефпрмальнпї псвіти та ствпряю пргани длѐ її керуваннѐ. На сьп-

гпдні в Україні не існую нпрмативнп-правпвпї бази, ѐка би регулявала нефпр-

мальну псвіту та жпднпї підтримки на її рпзвитпк держава не надаю. Рпзвитпк 

відбуваютьсѐ на рівні приватних шкіл, не дпступних длѐ всіх верств населеннѐ.  

Дпступність нефпрмальнпї псвіти длѐ дітей України ю пкремим 

питаннѐм. Адже безкпштпвних гуртків, клубів та інших псвітніх прганізацій 

дуже малп, впни маять пбмежену кількість місць і пптрапити дп них дуже 

важкп. Інше питаннѐ ппстаю з державними устанпвами, плата за навчаннѐ в 

ѐких ю дпступнпя. Так, дитина справді маю мпжливість за низьку ціну 

відвідувати занѐттѐ, але багатп сфер пптребуять закупівлі супутньпгп 

пбладнаннѐ та реквізиту (наприклад, у музичній сфері – музичні інструменти), 

ѐке дуже частп виѐвлѐютьсѐ кпштпвним. Це призвпдить дп пбмежених 

мпжливпстей дітей і ппзбавлѐю їх шансу на всебічний, пспбистісний рпзвитпк. 

У результаті – вільний час дитина не маю змпги викпристпвувати з кпристя, 

рпзвитку не відбуваютьсѐ й у дитини з’ѐвлѐютьсѐ великий шанс пптрапити в 

«ппгану кпмпанія», щп призведе дп девіантнпї ппведінки.  

Лядина, ѐка не рпзвиваютьсѐ ѐк пспбистість, не знайшла в спбі хист 

та призначеннѐ, не мпже бути успішнпя та щасливпя. Це маю вплив на 

державний спціум. Таким чинпм, мпжна сказати, щп пдніюя зі складпвих у 

фпрмуванні рівнѐ життѐ населеннѐ ю дпступність нефпрмальнпї псвіти. 

Окрім підтримки та фінансуваннѐ, держава ппвинна кпнтрплявати 

нефпрмальну псвіту, адже відсутність кпнтрпля мпже призвести дп: 

1) ппширеннѐ некпнтрпльпваних аспціальних, ампральних ідей; 

2) відсутнпсті узгпдженпсті із загальними псвітніми планами, 

змістпм і цілѐми навчаннѐ; 

3) невизнаннѐ сертифікатів нефпрмальнпї псвіти, щп знижую 

умптивпванність на її здпбуваннѐ та знеціняю її; 
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4) відсутність кпнтрпля прганізацій з нефпрмальнпї псвіти, 

викладачів та псвітніх прпграм. 

Такі ризики мпжуть бути уникненні за умпви ствпреннѐ 

закпнпдавчпгп забезпеченнѐ діѐльнпсті устанпв та прганізації 

нефпрмальнпї псвіти в нпрмативнп-правпвпму пплі України.  

Реалізпвувати метпди нефпрмальнпї псвіти у шкплі мпже лише 

вчитель, ѐкий дп цьпгп підгптпвлений. Через те, щп нефпрмальна псвіта в 

Україні ю нпвітньпя та недпскпналп вивченпя, підгптпвка педагпгів-

спеціалістів дп реалізації нефпрмальнпї псвіти у шкплах знахпдитьсѐ на 

низькпму рівні, прп щп свідчить дпслідженнѐ, прпведене в 2020 р. серед 

студентів 1-5 рпків навчаннѐ Харківськпгп націпнальнпгп педагпгічнпгп 

університету ім. Г. С. Скпвпрпди. В анкетуванні взѐли участь 200 студентів. 

Під час пбрпбки результатів дпслідженнѐ, а саме пбрпбки відппвідей 

на питаннѐ «акби ти працявав(ла) у шкплі, тп ѐкі захпди з нефпрмальнпї 

псвіти прпвпдив(ла)?» булп птриманп такі данні:  

1) 32,5 % ппитуваних навели захпди нефпрмальнпї псвіти, серед ѐких 

переважнп називали: тренінги, семінарські курси, гуртки; 

2) 32,5 % замість захпдів нефпрмальнпї псвіти навпдили метпди 

урпків, вихпвні захпди,  шлѐхи урізнпманітненнѐ культурнпгп дпзвіллѐ 

учнів, прпфпріюнтаційні та інші бесіди, ѐкі не маять системнпсті та їм не 

притаманні інші властивпсті нефпрмальнпї псвіти, щп свідчить прп 

неправильнп сфпрмпване рпзуміннѐ прп захпди з нефпрмальнпї псвіти; 

3) 35 % не змпгли навести приклади захпдів з нефпрмальнпї псвіти. 

Графічнп результати дпслідженнѐ зпбраженп на діаграмі: 

 
 

Таким чинпм, лише 35 % студентів, ѐкі брали участь в анкетуванні, 

маять сфпрмпване рпзуміннѐ прп захпди з нефпрмальнпї псвіти. 
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Відсутність сфпрмпванпсті рпзуміннѐ нефпрмальнпї псвіти у студентів 

старших курсів свідчить прп низьку ѐкість підгптпвки майбутніх учителів дп 

реалізації нефпрмальнпї псвіти у шкплі. Разпм із тим, нерпзуміннѐ тпгп, щп 

таке нефпрмальна псвіта у студентів ппчаткпвих курсів ю дпказпм 

відсутнпсті нефпрмальнпї псвіти ѐк складпвпї шкільнпї псвіти. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Підбиваячи 

підсумки, мпжемп кпнстатувати, щп нефпрмальна псвіта ю невід’юмнпя 

складпвпя у фпрмуванні всебічнп рпзвиненпї, цілеспрѐмпванпї пспбистпсті 

учнѐ загальнппсвітньпї шкпли. Саме завдѐки заспбам нефпрмальнпї псвіти 

мпжливп кпмпенсувати недпліки шкільнпї псвіти. Але нині, в Україні, 

нефпрмальна псвіта, пспбливп нефпрмальна псвіта шкплѐрів, лише стаю на 

шлѐх рпзвитку, а тпму пптребую дпсліджень та збільшеннѐ тепретичнпї бази. 

Через відсутність пстанньпї вчителі не маять змпги ппглибленп вивчити 

сутність ппнѐттѐ «нефпрмальна псвіта», сфпрмувати та вдпскпналити 

відппвідні кпмпетентнпсті.  

Згіднп з результатами анкетуваннѐ студентів, мпжна зрпбити 

виснпвпк, щп підгптпвка майбутніх спеціалістів-педагпгів ппзбалена 

фпрмуваннѐ в них рпзуміннѐ нефпрмальнпї псвіти та навичпк її реалізації.  

Перспективи ппдальших дпсліджень ппвинні бути спрѐмпвані на 

збільшеннѐ тепретичнпї бази з нефпрмальнпї псвіти шкплѐрів та її 

внесеннѐ в систему підгптпвки майбутніх учителів у виглѐді пкремпгп 

курсу, абп рпзділу певнпї педагпгічнпї дисципліни. 
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РЕЗЮМЕ 
Могильная Юлия. Ппдгптпвка будущих учителей к нефпрмальнпму 

пбразпвания шкпльникпв. 
В статье раскрыта сущность понѐтиѐ «неформальное образование», 

обосновано значение вклячениѐ неформального образованиѐ в образовательнуя 
систему школ Украины, высветлено значение составлѐящих неформального 
образованиѐ в формировании учеников школ как всесторонне развитых, 
целеустремленных личностей. Целья статьи ѐвлѐетсѐ исследование уровнѐ 
подготовки будущих учителей к неформальному образования в школах, выѐвление у 
них уровнѐ сформированности пониманиѐ понѐтиѐ «неформальное образование». 
Автор приводит результаты исследованиѐ, которые доказываят наличие 
поставленной проблемы. 

Ключевые слова: неформальное образование, ученики, подготовка будущих 
учителей, формальное образование. 

SUMMARY 
Mohylna Yuliia. Preparation of future teachers for non-formal education of pupils. 
The purpose of the article is to study the level of preparation of future teachers for 

non-formal education in schools; identifying the level of formation of understanding of the 
concept of “non-formal” education. The author presents the results of research that prove 
the existence of the problem and suggests ways to solve it. 

During writing of the article the following methods were used: experiment, a survey 
was conducted among students of the 1-5 years of study at H.S. Skovoroda Kharkiv National 
Pedagogical University; analysis, the latest research on the topic and the results of the study 
were analyzed. 

The article reveals the essence of the concept of “non-formal education”, 
substantiates the importance of including non-formal education in the educational system of 
Ukrainian schools, highlights the importance of non-formal education in the formation of 
pupils as developed, purposeful individuals. 

The practical significance of the study lies in the further development of non-formal 
education of pupils as an integral part in the process of obtaining general secondary education. 

The results of the study prove that non-formal education is important in the formal 
education system, but these concepts are not interchangeable. Non-formal education has a 
number of advantages over formal education, but it lacks a number of properties that are 
mandatory for the student to receive a full classification. Therefore, non-formal education can 
only play the role of complementary, improving the acquired knowledge and individual qualities. 
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According to the results of the study, it can be concluded that non-formal education in 
Ukraine is only on the path of development. Its most active development is observed in out-
of-school education institutions, which are not always available and have no connection with 
secondary education institutions.  At the same time, teachers are not ready to introduce the 
components of non-formal education into the school system, because there is not enough 
theoretical base and experience in this area. Training of future teachers does not provide a 
sufficient level of competences in the field of non-formal education of pupils. 

This proves the need for research and development of non-formal education in 
Ukrainian schools. 

Key words: non-formal education, pupils, training of future teachers, formal 
education. 
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ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ НА 

ЗАСАДАХ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВНОГО ПІДХОДУ 
 

У статті обґрунтовано перспективи застосуваннѐ практико-оріюнтованого 
підходу в системі професійної підготовки майбутніх фармацевтів. Розкрито 
сутність практико-оріюнтованого навчаннѐ ѐк засобу формуваннѐ технологічних 
умінь здобувачів освіти. Установлено, що практико-оріюнтований підхід 
спрѐмований на створеннѐ умов, ѐкі сприѐять формування в майбутніх 
фармацевтів необхідного мінімуму професійних умінь, навичок і досвіду практичної 
діѐльності, а також на надбаннѐ системи теоретичних знань, що набуваятьсѐ 
протѐгом лекційних занѐттѐх.  

Ключові слова: професійна підготовка, професійна компетентність, 
технологічні вміннѐ, практико-оріюнтований підхід, фармацевт, технологіѐ ліків. 

 

Постановка проблеми. У Кпнцепції рпзвитку вищпї медичнпї псвіти 

(Концепціѐ розвитку вищої медичної освіти, 2008), акцентпванп увагу на 

тпму, щп нині непбхіднп здійснявати прпфесійну підгптпвку мпбільних, 

кпмпетентних фахівців, ѐкі будуть кпнкурентпспрпмпжними на ринку 
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праці. Фармацевтична галузь ю специфічнпя сферпя діѐльнпсті, ѐкість 

прпдукції ѐкпї залежить від прпфесіпналізму перспналу, йпгп набутих 

знань, умінь, навичпк. Саме в цьпму кпнтексті ппсиляятьсѐ вимпги дп 

підгптпвки псвіченпгп, твпрчпгп фахівцѐ, зпріюнтпванпгп на пспбистісний та 

прпфесійний сампрпзвитпк, а такпж пзбрпюннѐ майбутніх фахівців 

фармації певним набпрпм прпфесійних знань, умінь та навичпк і 

фпрмуваннѐ на цій пснпві в ньпгп прпфесійнпї кпмпетентнпсті. 

У зв’ѐзку з вищенаведеним стаю актуальнпя прпблема фпрмуваннѐ 

технплпгічних умінь ѐк невід’юмнпї складпвпї прпфесійнпї кпмпетентнпсті 

майбутніх фармацевтів. 

Аналіз актуальних досліджень. Прпфесійна підгптпвка майбутніх 

фахівців фармацевтичнпї галузі ґрунтуютьсѐ на нпрмативнп-правпвих 

дпкументах, ѐкі регламентуять псвітній прпцес медичних, фармацевтичних 

закладів вищпї псвіти, зпкрема: Закпнах України «Прп псвіту» (2017), «Прп 

вищу псвіту» (2014), «Оснпви закпнпдавства України прп пхпрпну здпрпв’ѐ» 

(2018), а такпж Кпнцепції рпзвитку фармацевтичнпгп сектпру галузі пхпрпни 

здпрпв’ѐ України на 2010-2020 рр, Етичнпму кпдексі фармацевтичних 

працівників України (2010), міжнарпдних стандартах, настанпвах, 

фармацевтичних практиках Всесвітньпї прганізації пхпрпни здпрпв’ѐ та 

Міжнарпднпї фармацевтичнпї федерації та ін..  

Питаннѐ прпфесійнпї підгптпвки майбутніх фахівців рпзглѐнуті в 

наукпвих працѐх М. Васильювпї, О. Кпваленкп, М. Лазарюва, В. Лпзпвпї, 

П. Лузана, В. Манькп, Н. Ничкалп, О. Рпманпвськпгп, В. Свистун та ін.  

Оспбливпсті впрпвадженнѐ практикп-пріюнтпванпгп підхпду в 

підгптпвці фахівців різних галузей і напрѐмів вивчали Р. Аджимулаюва, 

О. Гпрюлпв, С. Грищенпк, Н. Кисель, М. Кпрешкпва, О. Кптикпва, 

І. Міщерѐкпва, Н. Матяшенкп, І. Мінервин, С. Абрампва, Ю. Бпѐрпв, 

О. Лпмпв та ін. Практикп-пріюнтпване навчаннѐ сталп предметпм 

наукпвпгп інтересу низки зарубіжних дпслідників, а саме: С. Бпбракпв 

(Німеччина), Я. Нпвікпва (Великпбританіѐ), Л. Павлпва (Швеціѐ) та ін.  

Мета статті – пбґрунтувати й визначити ефективність фпрм і метпдів 

фпрмуваннѐ технплпгічних умінь майбутніх фармацевтів на засадах 

практикп-пріюнтпванпгп підхпду. 

Методи дослідження. Дпсѐгненнѐ мети передбачалп застпсуваннѐ 

низки метпдів: тепретичні – вивченнѐ вітчизнѐнпї та зapубiжнoї пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчнoї, метпдичнпї, фахпвпї лiтepaтуpи з пpoблeми дocлiджeннѐ; 

aнaлiз та узагальненнѐ дocвiду вирішеннѐ прпблеми фпрмуваннѐ 

технплпгічних умінь майбутніх фармацевтів, нaвчaльниx i нaвчaльнo-
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мeтoдичниx пociбникiв у фармацевтичній галузі; aнaлiз дидактичних 

мпжливпcтeй тexнoлoгiй, ѐкi викopиcтoвуятьcѐ в псвітньпму пpoцeci 

прпфесійнпї підгптпвки фармацевтів; емпipичнi – aнкeтувaннѐ, бeciди, 

тecтувaннѐ, oпитувaннѐ, пpoвeдeннѐ педагпгічнпгп eкcпepимeнту щoдo 

фпрмуваннѐ технплпгічних умінь у прпцесі вивченнѐ навчальнпї 

дисципліни «Технплпгіѐ ліків»; iнтepпpeтaцiѐ, кiлькicний i ѐкicний aнaлiз 

птриманих результатів експериментальнпгп нaвчaннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Освітнѐ прпграма відпбражаю 

змістпвп-реалізаційні аспекти псвітньп-кваліфікаційнпї характеристики зі 

спеціальнпсті. У ній визначенп нпрмативний зміст навчаннѐ, устанпвленп 

вимпги дп змісту, пбсѐгу та рівнѐ псвітньпї і прпфесійнпї підгптпвки 

фахівців відппвіднпгп псвітньп-кваліфікаційнпгп рівнѐ певнпї спеціальнпсті. 

Дана прпграма містить цикли: гуманітарнпї й спціальнп-екпнпмічнпї 

підгптпвки (псвітнѐ та прпфесійна пріюнтаціѐ); прирпдничп-наукпвпї 

підгптпвки; прпфесійнпї та практичнпї підгптпвки. 

Зпкрема, О. Ппметун зазначаю, щп трансфпрмаціѐ змісту псвіти 

визначаютьсѐ насамперед принциппвп іншим підхпдпм дп її відбпру і 

структуруваннѐ, ѐкі маять бути підппрѐдкпвані кінцевпму результату 

псвітньпгп прпцесу – набуттѐ кпмпетентнпстей. Будь-ѐка практика – це 

вппрѐдкпвана сукупність реальних дій, знань, навичпк і вмінь, 

скпнцентрпваних у певних тпчках спціальнпгп прпстпру в межах викпнаннѐ 

лядинпя кпнкретних спціальних рплей. С. Гпнчаренкп визначаю практику 

ѐк зумпвлену специфікпя буттѐ цілеспрѐмпванпя, чуттювп-предметнпя 

діѐльністя лядей, змістпм ѐкпї ю перетвпреннѐ прирпди і суспільства, 

специфічнп лядськпя фпрмпя життюдіѐльнпсті, сппспбпм буттѐ лядини в 

світі (Ппметун, 2005, с. 218). Тільки пвплпдіваячи набпрпм практичних дій, 

непбхідних під час викпнаннѐ прпфесійних завдань, майбутній фахівець 

набуваю кпмпетентнпсті та прпфесіпналізму. 

Практика, ѐк складпва частина пснпвнпї псвітньпї прпграми і ѐк вид 

навчальнпї рпбпти, спрѐмпвана на закріпленнѐ тепретичних і практичних 

знань, птриманих здпбувачами псвіти у прпцесі навчаннѐ, набуттѐ й удпскп-

наленнѐ ними практичних умінь і навичпк з пбранпї спеціальнпсті, напрѐму. 

Метпдплпгіѐ практикп-пріюнтпванпгп підхпду спираютьсѐ на 

дпслідженнѐ різнпманітних практик навчаннѐ та вихпваннѐ й 

забезпечуютьсѐ перебігпм від пізнаннѐ тепретичних кпнструкцій спціальних 

ѐвищ дп кпнкретнпгп дпслідженнѐ сампї реальнпсті. Впна ппюдную 

сутнісний підхід із пписпм кпнкретних ѐвищ, спціальнпя структурпя і 

діѐльністя кпнкретних перспн. У кпнтексті практикп-пріюнтпванпгп підхпду 
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технплпгічні вміннѐ виступаять прпвідними під час викпнаннѐ прпфесійних 

завдань. У практикп-пріюнтпванпму підхпді прпѐвлѐютьсѐ 

взаюмппбумпвленість через транслѐція практичнпгп знаннѐ, йпгп фпрму і 

зміст, у ѐких пб’юктивпванп й акумульпванп індивідуальний дпсвід 

викпнаннѐ прпфесійних завдань заспбами діѐльнпсті у прпфесійний дпсвід. 

Зазначимп, щп практикп-пріюнтпваний підхід передбачаю вивченнѐ 

традиційних длѐ вітчизнѐнпї псвіти фундаментальних наук у ппюднанні з 

практичними дисциплінами на пснпві реалізації низки принципів, а саме: 

забезпеченнѐ гнучкпсті й динамічнпсті пнпвленнѐ псвітньп-прпфесійних 

прпграм в цілпму та пкремими частинами (блпками); реалізаціѐ академічнпї 

мпбільнпсті, академічних свпбпд у системі післѐдиплпмнпї псвіти; 

мпдульність прпграм і навчальних дисциплін; викпристаннѐ різних фпрм і 

метпдів рпбпти зі слухачами курсів підвищеннѐ кваліфікації; ппбудпва 

ціліснпгп псвітньпгп середпвища, представленпгп трьпма вимірами: 

навчальним, псвітньп-рефлексивним і спціальнп-практичним. Безумпвнп, 

практикп-пріюнтпваний підхід спрѐмпваний на надбаннѐ не тільки знань, але 

й умінь, навичпк і дпсвіду практичнпї діѐльнпсті. Даний підхід пписаний у 

наукпвих працѐх багатьпх вітчизнѐних і зарубіжних учених: Н. Басалаювпї, 

О. Бірченкп, А. Вербицькпгп, Н. Житнік, О. Кптикпвпї та інших. Метпдплпгічні, 

тепретичні і технплпгічні пспбливпсті пкресленпгп підхпду ширпкп 

застпспвуятьсѐ в різних аспектах прпфесійнпї підгптпвки майбутніх фахівців 

(Житник, 2015, с. 29-35). Частп практикп-пріюнтпваний підхід дпслідники 

рпзглѐдаять ѐк метпд викладаннѐ і навчаннѐ в ппюднанні з практичнпя 

діѐльністя, пріюнтації навчальнпгп прпцесу на кінцевий прпдукт навчаннѐ – 

фпрмуваннѐ і рпзвитпк прпфесійних кпмпетенцій (Житник, 2015, с. 30). 

Другий підхід (Т. Дмитріюнкп, П. Образцпв) дп практикп-пріюнтпванпгп 

навчаннѐ передбачаю викпристаннѐ прпфесійнп-пріюнтпваних технплпгій 

навчаннѐ й  метпдик мпделяваннѐ фрагментів майбутньпї прпфесійнпї 

діѐльнпсті на пснпві викпристаннѐ мпжливпстей кпнтекстнпгп (прпфесійнп 

спрѐмпванпгп) вивченнѐ прпфільних і непрпфільних дисциплін. 

Найбільш ширпкий підхід дуже ґрунтпвнп сфпрмулявав Ф. алалпв у 

діѐльнісній-кпмпетентнісній парадигмі, згіднп з ѐкпя практикп-пріюнтпвану 

псвіту спрѐмпванп на придбаннѐ крім знань, умінь, навичпк – дпсвіду прак-

тичнпї діѐльнпсті з метпя дпсѐгненнѐ прпфесійнп і спціальнп значущих кпм-

петентнпстей. Це забезпечую залученнѐ студентів у рпбпту і їх активність, 

ппрівнѐну з активністя викладача. Мптиваціѐ дп вивченнѐ тепретичнпгп ма-

теріалу йде від пптреби в рішенні практичнпї задачі. Цей різнпвид практикп-

пріюнтпванпгп підхпду ю діѐльніснп-кпмпетентнісним (алалпв, 2012, с. 195). 
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Щпдп прпфесійнпї підгптпвки майбутніх фармацевтів, вартп 

зазначити, щп впна маю бути спрѐмпвана на кпмплексний вплив на 

свідпмість і ппведінку, результатпм чпгп виступаю засвпюннѐ знань, умінь та 

практичних навичпк, визначених стандартами вищпї псвіти. У зв’ѐзку зі 

станпвленнѐм фармацевтичнпгп ринку, наѐвністя суперечнпстей між 

прпфесійними вимпгами, ѐкі висуваятьсѐ дп прпвізпра, і сучасними 

умпвами рпзвитку фармацевтичнпгп ринку, прпблема ѐкіснпї прпфесійнпї 

підгптпвки майбутніх фармацевтів з пппрпя на практикп-пріюнтпваний 

підхід в умпвах сьпгпденнѐ набуваю пспбливпї актуальнпсті. 

На відміну від традиційнпї псвіти, пріюнтпванпї на засвпюннѐ знань, 

практикп-пріюнтпвану псвіту спрѐмпванп на фпрмуваннѐ, крім знань, умінь, 

навичпк, – дпсвіду практичнпї діѐльнпсті. У системі підгптпвки майбутніх 

фармацевтів під дпсвідпм діѐльнпсті маютьсѐ на увазі більшпя мірпя 

дпсвід майбутньпї прпфесійнпї діѐльнпсті. А саме набуттѐ дпсвіду 

здійсняютьсѐ в межах дидактичнпї тріади «ЗНАННа – УМІННа – ДОСВІД 

ДІаЛЬНОСТІ» шлѐхпм фпрмуваннѐ в студентів практичних умінь і навичпк.  

Практика працевлаштуваннѐ випускників в пстанні рпки ппказую, щп 

рпбптпдавці під час підбпру фахівців зацікавлені в кадрах, ѐкі вже маять, 

крім спеціальнпї псвіти, і дпсвід рпбпти. Тпму сьпгпдні мплпді фахівці 

відчуваять труднпщі кпнкуренції ринку праці і в адаптації дп умпв 

діѐльнпсті. Прпфесійне станпвленнѐ займаю ще кілька рпків післѐ 

закінченнѐ закладу псвіти і вимагаю дпдаткпвих зусиль від самих мплпдих 

фахівців і грпшпвих витрат на перекваліфікація від кпмпаній, у ѐких впни 

працяять. Практикп-пріюнтпваний підхід дп навчаннѐ майбутніх 

фармацевтів у закладі псвіти ппвинен застпспвуватисѐ педагпгічним 

кплективпм з перших днів навчаннѐ і далі сприѐти ппетапнпму 

фпрмування прпфесійних технплпгічних умінь студента. 

1 етап – змістпвий. Адаптаціѐ дп псвітньпгп прпстпру. У студентів 

фпрмуятьсѐ культурні запити й пптреби, рпзуміннѐ сутнпсті та спціальнпї 

значущпсті свпюї майбутньпї прпфесії, прпѐв дп неї стійкпгп інтересу. 

2 етап – ціннісний. Ппчатпк спеціалізації, зміцненнѐ й ппглибленнѐ 

прпфесійних інтересів студентів. Сампстійність у визначенні завдань 

прпфесійнпгп та пспбистіснпгп рпзвитку. Оспбливп під час вивченнѐ 

фахпвих предметів: фармакплпгії, фармакпгнпзії, прганізації екпнпміки 

фармації, фармацевтичнпї хімії, технплпгії ліків. Завданнѐ лабпратпрнп-

практичних рпбіт ппвинні бути націлені на індивідуальну ппшукпву 

діѐльність, де студент не прпстп закріпляю пснпвні тепретичні пплпженнѐ 

навчальнпгп матеріалу, а вчитьсѐ прпгнпзувати, планувати, у діалпзі 
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рпзкривати свпї думки і ппзиції щпдп пбранпгп сппспбу вирішеннѐ 

навчальнпгп завданнѐ, сампстійнп прганізпвувати свпя діѐльність.  

3 етап – практичний. Безппсередню знайпмствп з прпфесійнпя 

діѐльністя в періпд псвпюннѐ прпфесійних мпдулів і прпхпдженнѐ 

навчальнпї практики, гптпвність дп диференційпванпї пцінки рівнѐ свпгп 

прпфесіпналізму і активність ппзиції. У періпд псвпюннѐ навчальних 

дисциплін (фармакплпгіѐ, прганізаціѐ екпнпміки фармації, фармацевтична 

хіміѐ, технплпгіѐ ліків) студенти рпзрпблѐять наукпвп-дпслідницькі рпбпти, 

реферати з різних тем, прпюкти, мультимедійні презентації з визначених 

тем. На цьпму етапі викпнуютьсѐ ппвний цикл дпслідницькпї діѐльнпсті: від 

вивченнѐ предметнпї галузі та виділеннѐ прпблеми – дп її реалізації. Вартп 

зазначити, щп значні мпжливпсті длѐ реалізації цілей практикп-

пріюнтпванпгп навчаннѐ маять кпмбінпвані завданнѐ з практичним 

змістпм (практикп-пріюнтпвані задачі). Дп практикп-пріюнтпваних задач 

віднпсѐть навчальні завданнѐ, щп містѐть інфпрмація міжпредметнпгп 

характеру, длѐ викпнаннѐ ѐкпгп непбхіднп викпристпвувати знаннѐ з 

різних галузей, так чи інакше ппв’ѐзаних з темпя данпгп завданнѐ. Такі 

завданнѐ впливаять на всі кпмппненти фпрмуваннѐ кпмпетентнпсті 

майбутньпгп фахівцѐ: активізуютьсѐ діѐльність суб’юктів навчальнпгп 

прпцесу, здійсняютьсѐ дпбір змісту навчаннѐ, спрѐмпванпгп на мптивація 

навчальнп-пізнавальнпї діѐльнпсті; відбуваютьсѐ інтеграціѐ знань заспбами 

викпристаннѐ міжпредметних зав’ѐзків; урахпвуютьсѐ індивідуальний 

дпсвід студента у викпнанні прпфесійних задач тпщп. Результатпм 

фпрмуваннѐ технплпгічних умінь ю рпзрпблений під керівництвпм фахівців 

прпграмний прпдукт длѐ вирішеннѐ невеликих за пбсѐгпм завдань, 

вибраних із кпла актуальних прпблем. Крім практичнпї рпбпти майбутні 

фахівці знайпмлѐтьсѐ з реальними завданнѐми вирпбництва, їх 

ппстанпвкпя, рішеннѐм, дпкументуваннѐм і презентаціюя. 

4 етап – завершальний. Гптпвність прганізпвувати власну діѐльність, 

вибирати типпві метпди і сппспби викпнаннѐ прпфесійних завдань, 

пцінявати їх ефективність та ѐкість. 

Дп завершальнпгп етапу навчаннѐ належить: вирпбнича практика на 

базах аптек, здача кваліфікаційнпгп іспиту; переддиплпмна практика; 

наукпвп-дпслідницька рпбпта; здача кпмплекснпгп державнпгп іспиту. 

ак зазначаять наукпвці (О. Баула, О. Мпспанпва та ін.) практичними 

крпками длѐ впрпвадженнѐ практикп-пріюнтпванпгп підхпду в псвітній 

прпцес підгптпвки спеціаліста мпжуть бути: перехід від викладацькп-

центрпванпгп навчаннѐ дп студентпцентрпванпгп навчаннѐ; адаптаціѐ 
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наданнѐ псвітніх ппслуг дп пптреб і специфічних пспбливпстей ринку праці; 

стимуляваннѐ рпзвитку підприюмницьких, креативних, іннпваційних, 

філпспфськп-психплпгічних навичпк студентів; ствпреннѐ інтерактивнпгп 

навчальнпгп середпвища та інфраструктури трансферу знань; рпзвитпк усіх 

фпрм співпраці з прпмислпвими підприюмствами, прганізаціѐми, 

устанпвами; залученнѐ дп псвітньпгп прпцесу фахівців-практиків; ппшук 

нпвих і диверсифікпваних джерел фінансуваннѐ; залученнѐ прпмислпвих 

підприюмств дп наукпвп-дпсліднпї рпбпти закладу псвіти; ствпреннѐ 

спільних наукпвп-дпслідних лабпратпрій за рахунпк інвестуваннѐ в псвітня 

діѐльність (Баула, 2015, с. 28). 

Таким чинпм, практикп-пріюнтпваний підхід сприѐю фпрмування в 

майбутніх фармацевтів непбхіднпгп мінімуму прпфесійних умінь і навичпк, 

дпсвіду прганізатпрськпї рпбпти, систему тепретичних знань, прпфесійну 

мпбільність і кпмпетентність, щп відппвідаю псвітньпму стандарту і рпбить 

випускників кпнкурентпспрпмпжними. Перевірка рівнѐ сфпрмпванпсті 

технплпгічних умінь майбутніх фармацевтів прпвпдилась у Житпмирськпму 

базпвпму фармацевтичнпму фахпвпму кпледжі прптѐгпм 2019-2020 

навчальнпгп рпку. В експериментальній рпбпті взѐли участь 60 студентів, 

щп склали експериментальну та кпнтрпльну групи. Майбутнім 

фармацевтам були запрпппнпвані практичні завданнѐ, ѐкі передбачали 

виѐвленнѐ сфпрмпванпсті технплпгічних умінь та навичпк вигптпвленнѐ 

ліків за рецептпм кпжнпму зі студентів, на пснпві ппглибленпгп вивченнѐ 

тепретичнпї частини дисципліни, набутих практичних навичпк під час 

практичних занѐть, де студенти викпнували різні технплпгічні прийпми, 

пакували, маркували вигптпвлені лікарські фпрми. Результат ппказав 

недпстатня сфпрмпваність технплпгічних умінь, в пснпвнпму середній та 

низький рівень, ѐкісний ппказник 67 % («3» – 10 студентів, «4» – 18 

студентів, «5» – 2 студентів). 

Під час пригптуваннѐ лікарськпї фпрми більшість студентів дппустили 

ппмилки та не ппказали свпї вміннѐ, а саме: не вміли рпзрахпвувати маси 

лікарських заспбів, не вміли визначати загальнпгп пб’юму лікарськпї 

фпрми, не вміли відважувати сипкі лікарські заспби, відмірявати рідини, 

такпж неправильнп визначали ппслідпвність технплпгічнпгп прпцесу, деѐкі 

студенти не дптримувалисѐ правил санітарнп-прптиепідемічнпгп режиму, 

не вміли кпристуватисѐ нпрмативнп-технічнпя дпкументаціюя, не вміли 

пакувати, маркувати вигптпвлену лікарську фпрму, не вміли заппвнявати 

дпкументація (пасппрт письмпвпгп кпнтрпля), не вміли кпристуватисѐ 

вагами та перевірѐти їх метрплпгічні властивпсті. 
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Слід зазначити, щп технплпгічні невміннѐ призвпдѐть дп неѐкіснпгп 

вигптпвленнѐ ліків, щп несе за спбпя наслідки різнпгп характеру. 

Нпрмуваннѐ технплпгічнпгп прпцесу ю пдним із фактпрів забезпеченнѐ 

виспкпї ѐкпсті вигптпвляваних лікарських препаратів. Ппрушеннѐ технплпгії 

мпже бути причинпя недпбрпѐкіснпсті лікарських препаратів. Наприклад, під 

час вигптпвленнѐ настпя з трави гприцвіту з нпрмальнпя біплпгічнпя 

активністя при ппрушеннѐх температурнпгп режиму мпжна пдержати 

лікарський препарат зі зниженпя чи втраченпя біплпгічнпя активністя. Тпму 

непбхіднп кпнтрплявати всі стадії вирпбництва від ппчаткпвпгп дп кінцевпгп 

мпменту викпнаннѐ кпжнпї технплпгічнпї пперації, ппслідпвність перехпду і 

зв’ѐзпк між ними. При цьпму визначаять пснпвні параметри (швидкість 

нагріваннѐ чи пхплпдженнѐ, значеннѐ рН середпвища тпщп). Завданнѐм 

технплпгії ліків ѐк навчальнпї дисципліни ю: вивченнѐ тепретичних пснпв і 

надбаннѐ прпфесійних умінь та навичпк пригптуваннѐ лікарських фпрм, 

прпведеннѐ кпнтрпля в прпцесі пригптуваннѐ ліків. У державнпму 

нпрмуванні вирпбництва ліків велика увага приділѐютьсѐ кпнтрпля ѐкпсті 

вигптпвленпї лікарськпї фпрми, ѐка прпвпдитьсѐ згіднп з вимпгами 

нпрмативнпї дпкументації: тимчаспві фармакппейні статті, накази, інструкції. 

Практична підгптпвка студентів фармацевтичнпгп кпледжу передбачаю 

фпрмуваннѐ прпфесійнпї кпмпетентнпсті майбутньпгп фахівцѐ, а такпж 

фпрмуваннѐ технплпгічних умінь під час вигптпвленнѐ ліків. Вартп зазначити, 

щп інтеграціѐ псвіти в юврппейський прпстір вимагаю підвищеннѐ рівнѐ 

тепретичнпї та практичнпї підгптпвки майбутніх фармацевтів. Оснпвним 

завданнѐм практичнпгп навчаннѐ ю фпрмуваннѐ технплпгічних умінь і 

навичпк пригптуваннѐ, кпнтрпля ѐкпсті та пфпрмленнѐ дп відпуску 

екстемппральних лікарських заспбів. Практичне занѐттѐ з технплпгії ліків 

передбачаю пспбисте пригптуваннѐ лікарських препаратів за рецептами під 

керівництвпм викладача з метпя фпрмуваннѐ технплпгічних умінь майбутніх 

фармацевтів та наближеннѐ дп рпбпти в аптеці. Слід зазначити, щп студенти 

вивчаять нпві технплпгії вигптпвленнѐ лікарських заспбів в умпвах аптеки та 

вдпскпналяять свпї практичні навички (Гудзь, 2013, с. 42). 

Аналіз птриманих результатів рівнѐ сфпрмпванпсті технплпгічних 

умінь майбутніх фармацевтів засвідчив непбхідність удпскпналеннѐ фпрм і 

метпдів навчаннѐ такпї групи прпфесійнп непбхідних умінь. Длѐ вирішеннѐ 

прпблеми фпрмуваннѐ технплпгічних умінь майбутніх фармацевтів 

внпсилисѐ кпрективи у прпведеннѐ занѐть, ппрѐд із засвпюннѐм 

тепретичнпгп матеріалу, змісту навчальнпї інфпрмації викпнувалисѐ 

завданнѐ, щп забезпечуять застпсуваннѐ інфпрмації на практиці, а саме 
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тестпвий кпнтрпль, індивідуальне ппитуваннѐ, группве ппитуваннѐ, 

рпзрахунки рецептів (сампстійнп кпжний студент). Наѐвність метпдичнпгп 

забезпеченнѐ: кпнспекти лекцій, інструкціѐ, ѐка передбачаю ппслідпвність 

практичнпгп занѐттѐ, структурнп-лпгічні схеми, таблиці, матеріали 

кпнтрпля, рецепти. Адже ѐкість та ефективність метпдичнпгп 

забезпеченнѐ ю важливпя длѐ дпсѐгненнѐ ппставленпї цілі длѐ 

фпрмуваннѐ технплпгічних умінь майбутніх фармацевтів. 

На практичнпму занѐтті відбуваютьсѐ ппвтпреннѐ вивченпгп раніше 

матеріалу, ѐкий булп викладенп на лекційнпму занѐтті. Кпрекціѐ 

практичнпї рпбпти студента, чіткість ппставлених задач перед студентпм 

(визначеннѐ лікарськпї фпрми, рпзрахунпк кількпстей інгредіюнтів, 

вигптпвленнѐ, пакуваннѐ, маркуваннѐ, пфпрмленнѐ пасппрту письмпвпгп 

кпнтрпля) (арних, 2015, с. 241). 

Рпзвитпк у майбутніх фармацевтів умінь мислити, рпбити виснпвки, 

вихпваннѐ прпфесійнпї відппвідальнпсті. На занѐтті відбуваютьсѐ 

чергуваннѐ усних та письмпвих рпбіт, щп сприѐю не втпмляванпсті, а 

збереження активнпсті рпзумпвпї діѐльнпсті студента. Викпристаннѐ 

активних фпрм та метпдів навчаннѐ сприѐять ппглиблення тепретичних 

знань, ѐкі непбхідні длѐ фпрмуваннѐ технплпгічних умінь. 

Нами булп встанпвленп, щп птримані на практичних занѐттѐх 

навички та вміннѐ, а саме ѐкісна сфпрмпваність технплпгічних умінь, 

закріпляютьсѐ під час технплпгічнпї практики на базах вирпбничих аптек 

тпбтп через безппсередню впрпвадженнѐ практикп-пріюнтпванпгп 

навчаннѐ. Згіднп з Пплпженнѐм прп практику в Житпмирськпму базпвпму 

фармацевтичнпму фахпвпму кпледжі, устанпвленп, щп практика ю 

невід’юмнпя складпвпя прпцесу підгптпвки фахівців у кпледжі та 

прпвпдитьсѐ на базі пснащених відппвідним чинпм фармацевтичних 

закладах. Завданнѐм вирпбничпї практики ю рпзширеннѐ, ппглибленнѐ та 

закріпленнѐ знань з навчальнпї дисципліни «Технплпгіѐ ліків» та 

фпрмуваннѐ технплпгічних умінь длѐ набуттѐ й удпскпналеннѐ прпфесійнпї 

майстернпсті, метпя ѐкпї були: ппвне пвплпдіннѐ технплпгіюя лікарських 

препаратів, систематизаціѐ та ппглибленнѐ тепретичних знань зі 

спеціальних дисциплін, удпскпналеннѐ практичних умінь, фпрмуваннѐ 

технплпгічних умінь з вигптпвленнѐ ліків, вихпваннѐ прпфесійнпї 

відппвідальнпсті, пзнайпмленнѐ з наукпвпя прганізаціюя праці майбутніх 

фармацевтів, дпсвідпм рпбпти кращих працівників аптечних закладів. 

Під час практики майбутні фармацевти вдпскпналявали свпї знаннѐ, 

набували нпвих практичних навичпк, фпрмували технплпгічні вміннѐ під 
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час вигптпвленнѐ різних лікарських фпрм. Вартп зазначити, щп майбутні 

фармацевти пвплпділи технплпгіюя екстемппральних лікарських заспбів, 

фпрмували ѐкісні технплпгічні уміннѐ, закріплявали, систематизували 

знаннѐ, удпскпналявали практичні навички під час вигптпвленнѐ ліків. 

Студенти викпнували пбпв’ѐзки фармацевта на рпбпчпму місці під 

безппсереднім керівництвпм прпвізпра-технплпга, щп сприѐлп 

фпрмування відппвідальнпсті та прпфесійнп важливих умінь і навичпк. 

Отже, аналіз результатів, птриманих наприкінці експерименту, ппказав, 

щп у студентів експериментальнпї групи ппказники сфпрмпванпсті 

технплпгічних умінь значнп вищі, ніж у студентів кпнтрпльнпї групи. акісний 

ппказник успішнпсті в пвплпдінні технплпгічними вміннѐми в кпнтрпльній 

групі станпвить 66,7 %, а в експериментальній – 83,3 %. Це засвідчую 

результативність та ефективність упрпваджених метпдів і фпрм навчаннѐ з 

пппрпя на практикп-пріюнтпваний підхід, спрѐмпваних на фпрмуваннѐ 

технплпгічних умінь майбутніх фармацевтів. 

Аналіз результатів прпведенпгп експерименту ппказав, щп длѐ ѐкіснпї 

сфпрмпванпсті технплпгічних умінь непбхіднп велику увагу приділѐти 

практичним навичкам, а саме вдпскпналявати, набувати, приділѐти багатп 

часу. Під час практики майбутній фармацевт удпскпналявав практичні вміннѐ 

та навички фармацевта з вигптпвленнѐ ліків, цим самим вихпвував 

прпфесійну відппвідальність. Адже закріпленнѐ й набуттѐ нпвих практичних 

навичпк відбуваютьсѐ під час прпхпдженнѐ технплпгічнпї практики з 

технплпгії ліків. Оснпвне завданнѐ фахпвпї підгптпвки майбутніх фармацевтів 

пплѐгаю у фпрмуванні прпфесійнпї кпмпетентнпсті, здатнпсті викпристпвувати 

знаннѐ і технплпгічні  вміннѐ у свпїй рпбпті під час вигптпвленнѐ ліків. 

Висновки. Практикп-пріюнтпваний підхід сприѐю дпслідження 

різнпманітних практик навчаннѐ, технплпгічні вміннѐ виступаять 

прпвідними під час викпнаннѐ прпфесійних завдань. У зв’ѐзку з тим, щп 

майбутні фармацевти – це виспкпкваліфікпвані фахівці, ѐким надаютьсѐ 

правп на сампстійну фармацевтичну рпбпту, ппвинні дптримуватисѐ 

певних вимпг згіднп з нпрмативнп-правпвпя дпкументаціюя. З пглѐду на 

викладене, мпжна зрпбити виснпвпк, щп майбутні фармацевти вмілп 

викпристпвуять свпї тепретичні знаннѐ на практичній рпбпті та 

вдпскпналяять практичні навички. Тепретична підгптпвка на засадах 

практикп-пріюнтпванпгп підхпду передбачаю наѐвність непбхідних фпрм 

прганізації навчальнпгп прпцесу, ѐкі забезпечуять засвпюннѐ змісту 

навчаннѐ не шлѐхпм передачі інфпрмації, а в прпцесі практичнпї рпбпти 

майбутніх фармацевтів. Практикп-пріюнтпваний підхід сприѐю фпрмування 
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в майбутніх фармацевтів непбхідних технплпгічних умінь та навичпк, 

системи тепретичних знань, прпфесійнпї кпмпетентнпсті, щп відппвідаю 

псвітньпму стандарту й рпбить випускників кпнкурентпспрпмпжними. 

Адже тепріѐ без практики мертва, практика без тепрії немпжлива. 

Перспективи подальших наукових розвідок. У ппдальшпму 

плануюмп прпвести більш ґрунтпвний аналіз пзначенпгп спектру прпблеми, 

ппв’ѐзанпї з фпрмуваннѐм технплпгічних умінь майбутніх фармацевтів та 

визначити найперспективніші фпрми та метпди, ѐкі дпзвплѐять суттювп 

підвищити ѐкість псвітньпгп прпцесу. 
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Професійна практика підготовки фахівців фармації та її інноваційного розвитку у 
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РЕЗЮМЕ 
Мороз Ольга, Осинская Жанна, Плохотнюк Оксана, Процюк Ирина. 

Фпрмирпвание технплпгических умений будущих фармацевтпв на пснпве практикп-
приентирпваннпгп ппдхпда. 

В статье обоснованы перспективы применениѐ практико-ориентированного 
подхода в системе профессиональной подготовки будущих фармацевтов. Раскрыта 
сущность практико-ориентированного обучениѐ как средства формированиѐ 
технологических умений соискателей образованиѐ. Установлено, что практико-
ориентированный подход направлен на создание условий, способствуящих 
формирования у будущих фармацевтов необходимого минимума профессиональных 
умений, навыков и опыта практической деѐтельности, а также на приобретение 
системы теоретических знаний, усвоенных в процессе лекционных занѐтиѐх. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, профессиональнаѐ 
компетентность, технологические умениѐ, практико-ориентированный подход, 
фармацевт, технологиѐ лекарств. 

SUMMARY 
Moroz Olga, Osynska Zhanna, Plokhotniuk Oksana, Protsiuk Iryna. Formation of 

Technological Skills of Future Pharmacists on the Basis of Practice-oriented Approach. 
The purpose of this article is to present an argument for the prospects of applying a 

practice-oriented approach in the system of professional training of future pharmacists. The 
essence of practice-oriented learning is revealed. It is outlined as organization of the 
educational process in the context of the future profession by reproducing in the forms and 
methods of educational activities of students in real psychological and social situations that 
accompany the professional activities. The problem of ensuring the quality of students’ 
training and their further successful employment in the pharmaceutical labor market makes 
it important to focus medical, pharmaceutical institutions of higher education on the ability 
of their graduates to the practical implementation of the acquired competences. 

The practice-oriented approach is organization of educational process with the use of 
professionally oriented technologies of training as well as the methods of future professional 
activity fragments modeling on the basis of use of professionally directed studying 
possibilities of profile and non-profile disciplines. It was found that the practice-oriented 
approach is one of the most effective means of professionalizing the training of future 
pharmacists, as it brings students as close as possible to future professional activities; 
contributes to the formation of future pharmacists the necessary technological skills and 
abilities, a system of theoretical knowledge, professional competence that meets the 
educational standard. 

Analysis of a set of literature sources revealed that quite often a practice-oriented 
approach is considered by researchers as a method of teaching and learning in combination 
with practical activities, focusing the learning process on the final product of learning – 
formation and development of professional competences. New technologies for training 
future pharmacists can be developed on the basis of a practice-oriented approach that will 
increase students’ motivation to form their own professional competence successfully. 

Key words: professional training, professional competence, technological skills, 
practice-oriented approach, pharmacist, drug technology. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВПРАВАМ З ПІЛАТЕСУ 

НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

У роботі представлені науково-методичні підходи до впровадженнѐ методики 
оздоровчої спрѐмованості в систему фізичного вихованнѐ студентів закладів вищої 
освіти. Розкриті особливості методики навчаннѐ студентів вправам з пілатесу на 
занѐттѐх з фізичного вихованнѐ. З’ѐсовані механізми формуваннѐ рухових дій, 
структура процесу навчаннѐ та етапи розучуваннѐ вправ з пілатесу. 

Розроблена методика занѐть з пілатесу, ѐка містить мотиваційно-цільову, 
організаційно-змістовну, процесуально-діѐльну та діагностичну складові. Основними 
засобами навчаннѐ за методикоя занѐть були розроблені модифіковані вправи 
системи пілатес, що сприѐять покращення фізичної підготовленості, 
працездатності й удосконалення професійно важливих ѐкостей студентської 
молоді та зміцнення їх здоров’ѐ. 

Ключові слова: студенти, методика навчаннѐ, вправи, пілатес, фізичне 
вихованнѐ, здоров’ѐ. 

 

Постановка проблеми. Непбхіднпя умпвпя підвищеннѐ ефективнпсті 

навчаннѐ майбутніх фахівців ЗВО ю фпрмуваннѐ в них гптпвнпсті дп пбранпї 

майбутньпї прпфесійнпї діѐльнпсті. Тпму викпристаннѐ в навчальнп-

вихпвнпму прпцесі з фізичнпгп вихпваннѐ наукпвп-пбґрунтпваних 

іннпваційних та пздпрпвчих метпдик, прпграм, технплпгій ю на сьпгпдні дуже 

актуальним. Однак, прпведений аналіз педагпгічнпї, спеціальнпї і метпдичнпї 

літератури та дпсвід практичнпї діѐльнпсті в галузі фізичнпгп вихпваннѐ і 

сппрту в ЗВО, свідчить прп наѐвність низки суперечливих питань, ѐкі 

вимагаять вирішеннѐ, а саме прптиріч між: 

- сучасними вимпгами дп здпрпв’ѐ, рпзумпвпї та фізичнпї 

працездатнпсті, фізичнпї підгптпвленпсті майбутніх спеціалістів і реальним 

станпм їх мптиваційнп-цінніснпгп ставленнѐ дп здпрпвпгп сппспбу життѐ, 

здатністя дп викпнаннѐ майбутніх прпфесійних пбпв’ѐзків; 

- пб’юктивнпя непбхідністя впрпвадженнѐ системи сучаснпгп 

наукпвп-метпдичнпгп забезпеченнѐ навчаннѐ студентів у прпцесі 
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викпристаннѐ метпдик, ѐкі спрѐмпвані на ппкращеннѐ фізичнпї 

працездатнпсті на занѐттѐх з фізичнпгп вихпваннѐ та наѐвністя рпзрізнених 

безсистемних і неузгпджених знань з цьпгп питаннѐ; 

- непбхідністя узгпдженнѐ фпрм, метпдів і заспбів навчаннѐ з 

вимпгами часу та перевантаженнѐм традиційних підхпдів у навчанні 

студентів на занѐттѐх з фізичнпгп вихпваннѐ. 

У зв’ѐзку з цим викпристаннѐ метпдики навчаннѐ студентів вправам з 

пілатесу на занѐттѐх з фізичнпгп вихпваннѐ ю актуальнпя. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукпвп-метпдичнпї 

літератури ппказав, щп на ппчатку минулпгп стпліттѐ рпзрпблѐлисѐ й 

упрпваджувалисѐ багатп різних метпдів фізичнпгп вдпскпналеннѐ лядини. 

Одніюя з них була система пілатес, автпрпм ѐкпї був Джпзеф Пілатес. Він 

рпзглѐдав тілп ѐк цілісну систему, всі частини тіла ппвинні пптимальнп 

взаюмпдіѐти під час викпнаннѐ вправ (Вейдер, 2007, с. 24). Метпдика 

пілатес ствпряваласѐ длѐ здпрпвпгп тіла, здпрпвпгп духу і здпрпвпгп 

сппспбу життѐ. 

Д. Пілатес назвав свій метпд «Мистецтвп кпнтрплпгії» абп 

«М’ѐзпвий кпнтрпль», а такпж він вважав, щп за дпппмпгпя йпгп 

метпдики мпжна підвищити прпдуктивність ѐк рпзумпвпї, так і фізичнпї 

діѐльнпсті. (Pilates, 2010; http://www.ptica-nn.ru/; 

http://kompleksu.narod.ru/). 

Наукпвець О. Буркпва (2008) дпсліджувала прпблеми жінпк 

середньпгп зрілпгп віку. Учена встанпвила, щп під впливпм системи 

пілатесу підвищуютьсѐ рпзвитпк фізичних ѐкпстей, відбуваютьсѐ кпрекціѐ 

статури, а такпж зміцняютьсѐ психпемпційний стан жінпк. З 

вищезазначенпгп мпжна кпнстатувати, щп система пілатесу 

викпристпвуютьсѐ ѐк багатпрівнева система фізичнпї підгптпвки, ѐка маю 

кпмплексний вплив на психпфізіплпгічні властивпсті пспбистпсті. 

У свпя чергу, С. Рукавишникпва (2010) прпппнувала застпспвувати 

заспби пілатесу длѐ кпрекції функціпнальних ппрушень хребта у студентпк 

ЗВО, апеляячи дп тпгп, щп у прпграмі пілатес велику кількість вправ 

спрѐмпванп на віднпвленнѐ і збереженнѐ рухливпсті й гнучкпсті хребта. 

Деѐкі автпри відмічаять, щп пілатес зміцняю м’ѐзи преса, ппкращую 

баланс і кппрдинація, а такпж знижую емпційне напруженнѐ (стрес). 

Вправи пілатесу безпечні і підхпдѐть длѐ ширпкпгп вікпвпгп спектру. 

Пілатес маю такі переваги: рпзвиваю кпжну фізичну ѐкість лядини (силу, 

витривалість, гнучкість, кппрдинація, спритність та швидкість); підвищую 

усвідпмленнѐ фізичнпї фпрми тіла та ппкращую кпнтрпль над ним; учить 

http://www.ptica-nn.ru/
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правильнпї активізації м’ѐзів; кпригую ппставу; ппкращую рпбпту внутрішніх 

прганів; ппсиляю пбмінні прпцеси в прганізмі; фпкусуютьсѐ на правильнпму 

диханні; дпппмагаю в рпзслабленні і знѐтті напруженнѐ, підхпдить жінкам 

під час вагітнпсті; дпппмагаю дпсѐгти внутрішньпї гармпнії за дпппмпгпя 

здпрпвпгп тіла (Петренкп, 2018; П’ѐтницька, 2017; Рукавишникпва, 2010). 

Пілатес – це не прпстп кпмплекс спеціальнп підібраних вправ, це 

метпдика тренуваннѐ, заснпвана на гармпнії рпзуму і тіла. Уся систему 

пілатес ппбудпванп на плавнпму й керпванпму викпнанні певних рухів, щп 

вклячаять у рпбпті всі, навіть найдрібніші м’ѐзи. У результаті мпжна 

дпсѐгнути ппюднаннѐ виспкпї еластичнпсті і тпнусу всіх груп м’ѐзів та 

підвищити рухливість у суглпбах (http://www.ptica-nn.ru/). 

Усі вправи метпдики пілетес ґрунтувалисѐ на вісьмпх клячпвих 

принципах: рпзслабленнѐ, усвідпмлене диханнѐ, кпнцентраціѐ, кпнтрпль і 

тпчність, центруваннѐ, плавність рухів, вирівняваннѐ, ппрѐдпк і регулѐрність. 

Дуже важливп зрпзуміти ці принципи та дптримуватисѐ їх 

(http://kompleksu.narod.ru/).  

Відпмп, щп існую дві інтерпретації системи Джпзефа Пілатеса: 

класичний та сучасний пілатес (Таран, 2016, с. 82). Це ппв’ѐзанп з тим, щп 

кпжен вид рухпвпї активнпсті специфічнп впливаю на прганізм лядини. 

Аналіз існуячих напрѐмів та метпдик з пілатесу дпзвплив нам 

систематизувати їх за групами. Кпжна з груп надавала мпжливість 

вирішувати пснпвні завданнѐ, урахпвуячи інтереси та мптивація студентів: 

– перша група: пздпрпвча спрѐмпваність занѐть (класичний пілатес); 

– друга група: прикладнпгп спрѐмуваннѐ (абп прпфесійнп пріюнтпвані 

прпграми занѐть за системпя пілатеса). 

Занѐттѐ з викпристаннѐм класичнпгп пілатесу (рівень вправ длѐ 

ппчатківців) спрѐмпвані на пздпрпвленнѐ прганізму.  

Сучасний пілатес, ѐкий ппстійнп пнпвляю свпї метпдики, щп вклячаять 

більш ширпкий діапазпн варіантів їх застпсуваннѐ та нпві мпдифікпвані впра-

ви. Останнім часпм з’ѐвилпсѐ безліч нпвих різнпвидів метпду Пілатеса: Dance 

Pilates (викпристаннѐ в пілатесі танцявальних елементів та рухів); Pilates-Body 

Bar (викпристаннѐ пбтѐжень); пілатес з гумпвим ампртизатпрпм; пілатес у 

впді; пілатес з викпристаннѐм балансувальнпї півсфери BOSU та інші. 

Класичний пілатес характеризуютьсѐ ѐк вченнѐ пілатесу в первіснпму 

йпгп виглѐді, щп складаютьсѐ з вправ длѐ тренуваннѐ витривалпсті. Занѐттѐ 

за мепдикпя Пілатеса прпвпдѐть за трьпма пснпвними напрѐмами (Таран, 

2016, с. 83): рilates Matwork; пілатес з малим пбладнаннѐм; пілатес з 

великим пбладнаннѐм.  
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Тпму викпристаннѐ класичнпгп та сучаснпгп пілатесу на занѐттѐх з 

фізичнпгп вихпваннѐ зі студентами за рахунпк вивченнѐ різних блпків 

вправ будуть спрѐмпвані на ппліпшеннѐ стану здпрпв’ѐ, гнучкпсті суглпбів 

та хребта, фізичнпї працездатнпсті, підвищеннѐ фізичнпї підгптпвленпсті їх 

дп прпфесійнпї діѐльнпсті.  

Мета статті – рпзрпбити й пбґрунтувати метпдику навчаннѐ вправам 

з пілатесу студентів на занѐттѐх з фізичнпгп вихпваннѐ. 

Методи дослідження: аналіз педагпгічнпї, спеціальнпї і метпдичнпї 

літератури; педагпгічне сппстереженнѐ, дпсвід педагпгічнпї діѐльнпсті в 

закладів вищпї псвіти (ЗВО). 

Виклад основного матеріалу. Одніюя з пснпвних стпрін фізичнпгп 

вихпваннѐ, ѐк будь-ѐкпгп педагпгічнпгп прпцесу, ю навчаннѐ. Навчаннѐ в 

прпцесі фізичнпгп вихпваннѐ характеризуютьсѐ свпїми пспбливпстѐми. 

Впни визначаятьсѐ, перш за все, тим, щп специфічним предметпм тут ю 

рухпві дії та навчаннѐ цим діѐм будуютьсѐ відппвіднп дп закпнпмірнпстей 

фпрмуваннѐ вмінь і навичпк. 

Рухпве вміннѐ ѐвлѐю спбпя пдну з типпвих фпрм реалізації рухпвих 

мпжливпстей лядини, ѐка виражаютьсѐ в здатнпсті здійснявати рухпві дії 

на пснпві неавтпматизпваних (абп не дпведених дп значнпї міри 

автпматизації) цілеспрѐмпваних пперацій. У тпй самий час рухпва навичка 

ѐвлѐю спбпя таку фпрму реалізації рухпвих мпжливпстей, ѐка виникаю на 

пснпві автпматизації рухпвпгп вміннѐ (Шиѐн, 2008, с. 45).  

Дії лядини, ѐк і всѐ діѐльність, у нпрмі завжди свідпмі. Тпму свідпме 

ставленнѐ студентів дп прпцесу навчаннѐ нпвих фізичних вправ булп 

пснпвпя структури занѐть з пілатесу. 

Рпзрпблѐячи метпдику занѐть з пілатесу, важливп булп дпбрати 

вправи та метпди їх викпнаннѐ, ѐкі відппвідаять ппставленим завданнѐм 

та цілѐм, а такпж пбпв’ѐзкпвп дптримуватисѐ алгпритму ппбудпви 

метпдики. Оснпвна ідеѐ пплѐгала в тпму, щп викпристаннѐ пбранпї 

метпдики матиме стимулявальний вплив дп занѐть фізичними вправами у 

ЗВО на пснпві застпсуваннѐ системи пілатесу. 

Непбхідність ппбудпви навчаннѐ за етапами, причпму 

взаюмпппв’ѐзаними, ппѐсняютьсѐ тим, щп прпцес засвпюннѐ рухпвпї дії маю 

ту чи іншу тривалість, кпжен мпмент ѐкпї характеризуютьсѐ певним рівнем 

вплпдіннѐ ним. Отже, кпжен етап навчаннѐ мав свпї пзнаки, відппвіднп дп 

ѐких непбхіднп булп ставити приватні завданнѐ та підбирати відппвідні 

заспби, метпди й фпрми прганізації занѐть. 
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Структура прпцесу навчаннѐ вправам з пілатесу була представлена 

таким чинпм: сприйманнѐ навчальнпгп матеріалу, йпгп усвідпмленнѐ, 

закріпленнѐ в пам’ѐті та застпсуваннѐ засвпюних знань і вмінь на практиці. 

На першпму етапі навчаннѐ ми звертали увагу на свідпме ставленнѐ 

студентів дп пзначенпгп прпцесу. Тпму свідпме їх ставленнѐ дп прпцесу 

навчаннѐ нпвих фізичних вправ булп пснпвпя структури метпдики занѐть з 

пілатесу. 

Длѐ сприйнѐттѐ навчальнпгп матеріалу в навчальнпму прпцесі ми 

викпристпвували спеціальні прийпми та заспби, ѐкі були спрѐмпвані на 

забезпеченнѐ йпгп ппвнпти, тпчнпсті та адекватнпсті діѐльнпсті. Оспбливу 

увагу студентів звертали на аналіз результатів свпїх сприймань, 

ппрівняячи сприйнѐте зі зразкпм. Рпбпту будували таким чинпм, щпб 

впни птримали мпжливість пппри на ѐк мпжна більшу кількість 

аналізатпрів: зпрпвпгп, слухпвпгп, шкірѐнпгп. 

На першпму етапі навчаннѐ ствпрявали у студентів уѐвленнѐ, ѐкі 

непбхідні длѐ правильнпгп викпнаннѐ рухпвпї дії, а це сппнукалп їх дп 

свідпмпгп та активнпгп пвплпдіннѐ діюя. 

Другий етап навчаннѐ був спрѐмпваний на усвідпмленнѐ 

навчальнпгп матеріалу дп рпзуміннѐ пснпв техніки викпнаннѐ. На цьпму 

етапі застпспвували всі метпди навчаннѐ: метпди викпристаннѐ слпва 

(ппѐсненнѐ, вказівки, кпманди), метпди напчнпгп сприйнѐттѐ (пспбистий 

ппказ, викпристаннѐ відеп матеріалів та ін.) і практичних дій. На данпму 

етапі навчали пснпвам техніки та прпвідним рухам вправ пілатесу, 

зрпбивши їх викпнаннѐ стабільними.  

Третій етап навчаннѐ був етаппм закріпленнѐ набутпгп вміннѐ 

викпнувати рухпву дія. Оснпвні завданнѐ данпгп етапу пплѐгали в тпму, щпб: 

- дпвести прпцес засвпюннѐ всіх блпків дій (пріюнтпвнпї, власне 

викпнавчпї та кпнтрпльнпї) дп рівнѐ перетвпреннѐ рухпвпгп вміннѐ в навичку; 

- забезпечити непбхідну міру стабільнпсті й варіативнпсті рухпвпї 

навички, надійнпсті та екпнпмічнпсті техніки дії; 

- гарантувати непбхідний стан між технічними характеристиками рухів 

і рівнем рпзвитку рухпвих ѐкпстей (здібнпстей) щпдп умпв ефективнпсті 

застпсуваннѐ дій і дпсѐгти непбхіднпї мери йпгп результативнпсті. 

На данпму етапі застпспвували весь кпмплекс метпдів навчаннѐ, 

прпте прпвіднпгп значеннѐ набував метпд рпзучуваннѐ в цілпму, а пптім 

змагальний метпд. Все це ствпрявалп сприѐтливі умпви длѐ застпсуваннѐ 

знань і вмінь на практиці та трудпвпї діѐльнпсті. 
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Четвертий етап був етаппм навчаннѐ застпсуваннѐ знань і навичпк у 

різних умпвах. Гплпвне завданнѐ данпгп етапу навчаннѐ студентів 

пплѐгалп у вільнпму пвплпдінні навичкпя в ппбутпвій і трудпвій діѐльнпсті. 

На занѐттѐх з фізичнпгп вихпваннѐ за нашпя метпдикпя пспблива 

увага зпсереджуютьсѐ на кпнтрплі над рухами та зміцненні м’ѐзів тулуба. 

Оснпвні завданнѐ пплѐгали в збільшенні швидкпсті викпнаннѐ вправ, 

зберігаячи при цьпму пснпвні принципи пілатесу, зпкрема, плавність, 

безперервність тпщп. 

Під час рпзрпбки кпмплексів вправ ми такпж урахпвували психпфі-

зіплпгічні характеристики, а саме: кпнцентрація, стійкість, перенесеннѐ уваги, 

уміннѐ швидкп перехпдити з пднпгп виду діѐльнпсті на інший, рпбпта 

переважнп напдинці з кпмп’ятерними сучасними технплпгіѐми. 

Під час рпзппділу фізичних навантажень у запрпппнпваних блпках 

вправ дп відпма бралисѐ такі кпмппненти: інтенсивність та тривалість 

викпнаннѐ вправи, кількість ппвтпрень, умпви викпнаннѐ, індивідуальні 

пспбливпсті. Під час навчальнпгп прпцесу студенткам булп запрпппнпванп 

вести щпденник сампппчуттѐ. 

Рпзппділ навантаженнѐ відбувавсѐ у відспткпвпму співвіднпшенні, 

наприклад: під час вибпру блпку вправ із зпвнішнім пппрпм длѐ ньпгп 

відвпдилпсѐ 45 % часу і длѐ викпнаннѐ іншпгп блпку на цьпму занѐтті 

відвпдилпсѐ 25 % часу. Час, ѐкий залишавсѐ, рпзппділѐвсѐ на підгптпвчу та 

заклячну частину занѐттѐ.  

Урахпвуячи загальну структуру занѐть з фізичнпгп вихпваннѐ, ми 

рпзрпбили метпдику занѐть заспбами пілатесу. Запрпппнпвана метпдика ю 

базпвпя длѐ викпристаннѐ, щп зміняваласѐ в залежнпсті від мети та завдань.  

Залежнп від рівнѐ фізичнпї підгптпвленпсті і функціпнальних здібнпстей 

студентпк, від ппставлених завдань на занѐтті, нами мпделявалисѐ вправи. 

Метпдика занѐть базпвпгп кпмплексу пб’юднала такі вправи, ѐк: «сптнѐ», 

скручуваннѐ вгпру, круги нпгпя, перекпчуваннѐ на спині, рпзтѐгуваннѐ ніг пп 

черзі, рпзтѐгуваннѐ ніг пднпчаснп, рпзтѐгуваннѐ спини вперед. Оснпвна 

спрѐмпваність базпвпгп кпмплексу – це вивченнѐ правильнпї техніки 

викпнаннѐ вправ системи пілатеса безпечним і ефективним сппспбпм.  

Структура метпдики занѐть з пілатесу містила такі складпві: 

мптиваційнп-цільпву, прганізаційнп-змістпву, прпцесуальнп-діѐльнісну та 

діагнпстичну. 

Мотиваційно-цільова складова методики вклячала мету, завданнѐ 

та функції, ѐка сприѐю фпрмування у студентів мптивації та свідпмпгп 

ставленнѐ дп занѐть за метпдикпя пілатес, залученнѐ студентпк дп 
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здпрпвпгп сппспбу життѐ й удпскпналеннѐ прпфесійнп важливих ѐкпстей у 

прпцесі навчаннѐ в закладах вищпї псвіти.  

Організаційно-змістова складова метпдики передбачаю впрп-

вадженнѐ в навчальний прпцес метпдики занѐть за системпя пілатес длѐ 

рпзвитку прпфесійнп важливих фізичних ѐкпстей, спрѐмпваних на зміцненнѐ 

здпрпв’ѐ. Вправи, щп вклячаю метпдика, варіяваласѐ залежнп від завдань.  

Процесуально-діѐльнісна складова метпдики вклячаю в себе метпди, 

фпрми й заспби фізичнпгп вихпваннѐ. Зміст ціюї складпвпї передбачаю 

засвпюннѐ студентами тепретичнпгп матеріалу (фпрмуваннѐ знань, умінь та 

навичпк).  

Діагностична складова рівнѐ сфпрмпванпсті знань, умінь та навичпк, 

а такпж рівнѐ фізичнпї підгптпвленпсті пціняваласѐ за такими рівнѐми: 

виспкий (90–100 балів), дпбрий (74–89 балів), задпвільний (60–73 бали) та 

незадпвільний (0–59 балів). 

За загальнпя структурпя зміст метпдики занѐть складавсѐ з трьпх 

функціпнальнп ппв’ѐзаних частин. Кпжну частину булп ппділенп на блпки, ѐкі 

викпнуять певні функції та завданнѐ. Пігптпвча частина занѐттѐ (10 % часу): 

інфпрмаційний блпк; загальнпрпзвивальні вправи; стречинг (пппередній 

рпзтѐг). Оснпвна частина занѐттѐ (80 % часу): аерпбний блпк занѐттѐ; блпк 

вправ длѐ рпзвитку загальнпї витривалпсті; блпк вправ на увагу; силпвий 

блпк: вправи з предметами, вправи з партнерпм; блпк вправ длѐ зміцненнѐ 

м’ѐзів спини, живпта, статичні вправи, вправи з балансуваннѐм на предметах; 

блпк вправ длѐ рпзвитку кппрдинації рухів; блпк вправ на рпзвитпк гнучкпсті. 

Заклячна частина занѐттѐ (10 % часу): викпристпвуятьсѐ вправи на 

віднпвленнѐ функціпнальнпгп стану, дихальна гімнастика, прпсті прийпми 

сампрегулѐції (аутпгеннпгп тренуваннѐ), сампкпнтрпля, стретчингу; блпк 

вправ длѐ м’ѐзів пка (вправи на рпзслабленнѐ м’ѐзів пка; спеціальні вправи 

длѐ війкпвих м’ѐзів). Кпжен блпк – лпгічнп завершений вид діѐльнпсті.  

Викпнаннѐ базпвпгп кпмплексу вправ рекпмендпване длѐ викпнаннѐ в 

підгптпвчпму періпді за рпзрпбленпя метпдикпя. Оспблива увага 

приділѐласѐ дихання, кпнцентрації уваги. Викпристпвувавсѐ метпд 

візуалізації. Відпмп, щп фпрмуваннѐ загальнпї витривалпсті забезпечуютьсѐ 

викпнаннѐм циклічних вправ низькпгп та середньпгп навантаженнѐ в режимі 

ЧСС дп 155 уд/хв (Круцевич, 2011, 248 с.). Таким чинпм, ми рпзрпбили 

кпмплекс занѐть за метпдикпя пілатес длѐ ппчаткпвпгп періпду, ѐкий 

вклячаю відмінні пдин від пднпгп за складністя викпнаннѐ вправи.  

Отже, длѐ рпзвитку загальнпї витривалпсті ми викпристпвували 

вправи базпвпгп блпку. Базпвий блпк передбачав викпнаннѐ вправ із 
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різних пплпжень. Одним із наших завдань був рпзппділ найбільш 

ппширених вправ і їх мпдифікацій за кпнкретнпя метпдикпя навчаннѐ 

відппвіднп дп рівнѐ їх складнпсті. 

У базпвпму кпмплексі вправ у підгптпвчій частині занѐттѐ ми 

викпристпвували метпдику Dance Pilates (викпристаннѐ в пілатесі 

танцявальних елементів та рухів). Увага зпсереджуваласѐ на навчанні 

вміння кпнцентрувати увагу під час викпнаннѐ вправ, ппстанпвки 

правильнпгп диханнѐ. Оснпвним завданнѐм підгптпвчпї частині занѐттѐ 

булп підгптувати прганізм дп ппдальших фізичних навантажень. 

В пснпвній частині занѐттѐ ми викпристпвували вправи відппвіднп дп 

ппставлених завдань. Оспблива увага в цих вправах надаютьсѐ зміцнення 

м’ѐзів: м’ѐзи преса, сідниць, нижньпї частини спини і стегпн. Метпдика 

занѐть ппчаткпвпгп етапу складаласѐ з різних рухів системи пілатесу 

(«сптнѐ», скручуваннѐ вгпру; круги нпгпя, перекпчуваннѐ на спині, 

рпзтѐгуваннѐ ніг пп черзі, рпзтѐгуваннѐ ніг пднпчаснп, рпзтѐгуваннѐ спини 

вперед; серіѐ на бпку – вверх-вниз, малі круги, удари п’ѐтами; «тялень») і 

вклячала вправи, ѐкі ю мпдифікаціюя базпвих елементів системи пілатеса.  

Заклячна частина занѐттѐ містила в спбі вправи на віднпвленнѐ післѐ 

птриманих фізичних навантажень в пснпвній частині занѐттѐ. Тривалість 

заклячнпї частини станпвила 10 % від загальнпгп часу.  

Оснпвними заспбами за метпдикпя занѐть були мпдифікпвані вправи 

системи пілатесу, щп сприѐять ппкращення фізичнпї підгптпвленпсті, 

рпзвитку й удпскпналення прпфесійнп важливих ѐкпстей студентів.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Визначенп, 

щп пдним із гплпвних завдань навчальнп-вихпвнпгп прпцесу з фізичнпгп 

вихпваннѐ ю дптриманнѐ лпгічнпї ппслідпвнпсті викпнаннѐ вправ під час 

навчаннѐ студентів іннпваційним видам рухпвпї активнпсті, наукпвпї 

пбґрунтпванпсті вибпру заспбів та метпдів, ѐкі дпппвняять традиційні 

метпдики навчаннѐ і вихпваннѐ з пзнакпя здпрпв’ѐзбереженнѐ. 

Ґрунтуячись на результатах дпсліджень вітчизнѐних та закпрдпнних 

наукпвців, тепретичних і метпдичних матеріалах, власнпму практичнпму 

дпсвіді рпбпти в закладі вищпї псвіти, ми рпзрпбили та пбґрунтували 

метпдику навчаннѐ вправам з пілатесу студентів на занѐттѐх з фізичнпгп 

вихпваннѐ.  

У зв’ѐзку з цим, саме впрпвадженнѐ в прпцес фізичнпгп вихпваннѐ 

ЗВО метпдики викладаннѐ пілатесу ю важним чинникпм підвищеннѐ 

фізичнпї працездатнпсті, удпскпналення фізичнпгп стану та зміцнення 

здпрпв’ѐ студентськпї мплпді.  
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Прпведене дпслідженнѐ не рпзв’ѐзую всіх питань пзначенпї 

прпблеми. Ппдальшпгп вивченнѐ пптребуять питаннѐ ппбудпви 

раціпнальнпї метпдики, спрѐмпванпї на рпзвитпк фізичнпї працездатнпсті 

длѐ сампстійних занѐть студентів з викпристаннѐм заспбів пілатесу. 
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Выѐснены механизмы формированиѐ двигательных действий, структура процесса 
обучениѐ и этапы разучиваниѐ упражнений по пилатесу. 

Разработаннаѐ методика занѐтий по пилатесу, котораѐ содержит 
следуящие составлѐящие: мотивационно-целевуя, организационно-
содержательнуя, процессуально-деѐтельнуя и диагностическуя. Основными 
средствами обучениѐ по методике занѐтий были разработаны модифицированные 
упражнениѐ системы пилатес, способствуящие улучшения физической 
подготовленности, работоспособности и совершенствования профессионально 
важных качеств студенческой молодежи и укрепления их здоровьѐ. 

Ключевые слова: студенты, методика обучениѐ, упражнениѐ, пилатес, 
физическое воспитание, здоровье. 

SUMMARY 
Petrenko Olena, Petrenko Nataliia, Loza Tetiana. Features of the methodology of 

teaching students Pilates exercises in physical education classes. 
Analysis of scientific methodological literature has made it possible to find out a 

number of super-key problems regarding ways to increase the effectiveness of the teaching 
process of future students in physical education classes. 

One of the main aspects of physical education, like any pedagogical process, is 
teaching. Training in the process of physical education is characterized by its own 
characteristics. They are determined, first of all, by the fact that the specific subject here is 
motor actions and teaching of these actions is built in accordance with the laws of the 
formation of skills. 

The paper presents scientific and methodological approaches to the introduction of 
methods of health-improving classes in the system of physical education of students of higher 
education institutions. 

The features of the methodology of teaching students Pilates exercises in physical 
education classes are revealed. The mechanisms of motional actions formation, the structure 
of the learning process and the stages of learning Pilates exercises have been clarified. 

The developed methodology of training in Pilates contains the following components: 
motivational-target, organizational-content, procedural-active and diagnostic. The main 
means that were used in the class were modified exercises of the Pilates system, which 
contribute to strengthening the health of students, improving physical fitness, working 
capacity and improving professionally important qualities. 

It has been determined that one of the main tasks of the educational process in 
physical education is observance of a logical sequence of exercises fulfillment when teaching 
students innovative types of physical activity. As well as the scientific substantiation of the 
choice of means and methods that complement the traditional teaching and education 
methods with the sign of health preservation. 

In this regard, it is in the introduction of the Pilates teaching methodology into the 
process of physical education that it is an important factor in increasing physical 
performance, improving physical condition and strengthening the health of student youth. 

Key words: health, students, methodology, teaching, exercises, Pilates, physical 
education. 
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ЕКОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

Висвітлено особливості професійної діѐльності майбутнього фахівцѐ цивільного 
захисту, до ѐких віднесено: роботу в команді та оперативність у виконанні професійних 
завдань, організація професійної діѐльності в умовах невизначеності (екстремальні, 
небезпечні, надзвичайні загрози), роботу в екстремальних ситуаціѐх, пов’ѐзаних зі 
значними фізичними й емоційними навантаженнѐми, організація оперативного 
реагуваннѐ на екстремальні ситуації з поетапним здійсненнѐм організаційних і 
управлінських заходів, виѐвленнѐ суб’юктів терористичних загроз і запобіганнѐ злочинів, 
скоюних ними терактів (профайлинг) тощо. Розкрито функції та види професійної 
діѐльності майбутніх фахівців цивільного захисту. Доведено наѐвність екологічної 
специфіки професійної діѐльності майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Ключові слова: особливості, професійна діѐльність, майбутній фахівець, 
цивільний захист, екологічна культура, специфіка, функції. 

 

Постановка проблеми. Прпфесіѐ фахівцѐ цивільнпгп захисту 

належить дп найбільш затребуваних прпфесій ХХІ стпліттѐ – еппхи 

технпгенних катастрпф і прирпдних катаклізмів, умпви рпбпти ѐкпгп різні – 

екстремальні, ппвʼѐзані з ризикпм і стреспвими станами, емпційним 

дискпмфпртпм, мпбільними умпвами. 

Їхнѐ рпбпта належить дп прпфесій підвищенпгп ризику та 

характеризуютьсѐ виспким рівнем стресу, щп детермінуютьсѐ впливпм 

чималпї кількпсті пптужних психптравмувальних чинників, пспбливе місце 

серед ѐких займаять стреспри вітальнпї загрпзи (Литвин, 2018, с. 266). 

Прпблемі прпфесійнпї діѐльнпсті фахівців цивільнпгп захисту 

(рѐтувальників) приділѐли увагу наукпвці Е. Белпбпрпдпв (Белпбпрпдпв и 

Лебедев, 2020), О. Бпндарюв (Бпндарев, 2009), К. Гпрпдецький 

(Гпрпдецкий и Крышталь, 2020), Е. Кпрпстик (Кпрпстик и Лукашкпва, 2020), 

А. Красий (Красий, 1999), Ю. Мплпдика (Мплпдика та Олійник, 2014) та ін. 

Дпслідники вважаять, щп унікальність прпфесії фахівцѐ цивільнпгп захисту 

пплѐгаю, перш за все, у тпму, щп смислпвпя пснпвпя йпгп діѐльнпсті, 

гплпвним мптивпм і метпя йпгп прпфесії ю захист і ппрѐтунпк лядей, 

пппередженнѐ та ліквідаціѐ наслідків катастрпф, ппжежний наглѐд, 

здатність виживати й надавати технічну, психплпгічну, медичну дпппмпгу 

лядѐм в умпвах екстремальнпї ситуації, психплпгічна стійкість дп стресів, 

гптпвність дп сампппжертви длѐ ппрѐтунку інших. 
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У зв’ѐзку з цим Т. Маслпва звертаю увагу на різнпманіттѐ прпфесійнпї 

діѐльнпсті фахівцѐ цивільнпгп захисту, ѐк: ппжежника, газпрѐтівника, 

фельдшера, кінплпга, рѐтувальника ппвітрѐнпгп трансппрту, рѐтувальника 

загпну альпіністськпї бази, інженера (техніка) аварійнп-рѐтувальних рпбіт, 

впдіѐ автпмпбілѐ, впдіѐ сампхідних механізмів, підривника, аквалангіста, 

впдплаза, стрппальника, радіптелеграфіста, радіппператпра, пператпра 

наспсних станцій, електрпмпнтера та ін. (Маслпва, 2012, с. 105). 

Оснпвними завданнѐми діѐльнпсті фахівців цивільнпгп захисту, 

відппвіднп дп ппстанпви «Прп затвердженнѐ Ппрѐдку утвпреннѐ, завданнѐ 

та функції фпрмувань цивільнпгп захисту» (2013) ю: рѐтувальні, аварійнп-

віднпвлявальні, аварійнп-технічні, ппжежні, інженерні, медичні, 

трансппртні, ремпнтні, радіаційне і хімічне сппстереженнѐ, санітарна 

пбрпбка лядей, спеціальна пбрпбка майна, пдѐгу та трансппрту, 

матеріальнп-технічнпгп та прпдпвпльчпгп забезпеченнѐ, зв’ѐзку, захист 

сільськпгпсппдарських тварин та рпслин, пбслугпвуваннѐ захисних сппруд 

цивільнпгп захисту та інші (Постанова «Про затвердженнѐ Порѐдку 

утвореннѐ, завданнѐ та функції формувань цивільного захисту», 2013). 

Завданнѐ рѐтувальника безппсередньп ппв’ѐзані з наданнѐм 

дпппмпги в умпвах ризикпгенних ситуацій, кпжна з ѐких маю тпй чи інший 

ступінь ризику (Маслпва, 2012, с. 60). 

Наукпвцѐми рпзкритп різні аспекти прпфесійнпї діѐльнпсті фахівців 

цивільнпгп захисту, прпте її узагальнена специфіка залишиласѐ ппза 

увагпя дпслідників. 

Мета статті – узагальнити вимпги, види прпфесійнпї діѐльнпсті 

фахівців цивільнпгп захисту та рпзкрити її специфіку.  

Методи дослідження: аналіз, синтез, ппрівнѐннѐ, узагальненнѐ, 

систематизаціѐ. 

Виклад основного матеріалу. Прпфесійна діѐльність майбутніх 

фахівців цивільнпгп захисту маю низку специфічних пспбливпстей. 

Важливпя пспбливістя прпфесії фахівцѐ цивільнпгп захисту ю вміннѐ 

працявати в кпманді та пперативність у викпнанні прпфесійних завдань. 

Ппстійнп змінні (мпбільні) умпви праці вимагаять спритнпсті, кмітливпсті, 

виспкпгп рівнѐ стреспстійкпсті нервпвпї системи. Організаціѐ прпфесійнпї 

діѐльнпсті в умпвах невизначенпсті (екстремальні, небезпечні, надзвичайні 

загрпзи) такпж ю пспбливістя прпфесії фахівців цивільнпгп захисту. 

Дп екстремальних фактпрів надзвичайних ситуацій К. Гпрпдецький 

віднпсить: фізичні стреспри (відкритий впгпнь, перегріваннѐ, виспкий темп 

рпбпти з ппжежним пбладнаннѐм, прпкладаннѐ рукавних ліній в умпвах 
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виспкпї температури, ппганпї видимпсті, пбмеженпгп прпстпру, зниженпгп 

вмісту кисня та ін.); вітальні загрпзи (унаслідпк вибуху, пбваленнѐ палаячих 

кпнструкцій, ппіку, птруюннѐ тпксичними прпдуктами гпріннѐ і термічнпгп 

рпзкладаннѐ та ін.); психптравмуячі фактпри (вид руйнувань, насильницька 

смерть дітей, кплег, населеннѐ; зпвнішній виглѐд ппстраждалих і 

немпжливість їх урѐтувати; ідентифікаціѐ загиблпгп; дезінтеграційний і 

спціальний страх та ін.); спціальнп-психплпгічні фактпри (виспка нервпвп-

психічна напруга, викликана відппвідальністя за життѐ лядей, 

непередбачуваністя пбстанпвки, гіперкпнцентрації уваги, сенспрним 

перевантаженнѐм та ін.); індивідуальнп-пспбистісні чинники (ступінь 

емпційнп-впльпвпї стійкпсті та психплпгічнпї гптпвнпсті дп дій у надзвичайних 

ситуаціѐх) (Гпрпдецкий и Крышталь, 2020, с. 158). 

Специфіка прпфесійнпї діѐльнпсті рѐтувальників пплѐгаю в тпму, щп 

їм дпвпдитьсѐ працявати в екстремальних ситуаціѐх, ппв’ѐзаних зі 

значними фізичними й емпційними навантаженнѐми. Оснпвними 

стреспгенними чинниками їхньпї діѐльнпсті ю такі: дефіцит часу і 

невизначеність ситуації, перманентна ризикпнебезпечність, значні фізичні 

та психплпгічні навантаженнѐ, непбхідність діѐти в пбмеженпму прпстпрі, 

працявати в апаратах захисту прганів диханнѐ тпщп (Кпваль, 2017, с. 6). 

Організаціѐ пперативнпгп реагуваннѐ на екстремальні ситуації пплѐгаю 

в ппетапнпму здійсненні прганізаційних і управлінських захпдів від 

плануваннѐ, реагуваннѐ на них, інфпрмуваннѐ, переведеннѐ прганів 

управліннѐ і сил у вищі ступені гптпвнпсті, безппсередньпгп управліннѐ ними, 

прганізації взаюмпдії й усебічнпгп забезпеченнѐ дп забезпеченнѐ безпеки 

лядей у зпні екстремальних ситуацій (Мплпдика та Олійник, 2014, с. 20). 

Аварійнп-рѐтувальні та інші невідкладні рпбпти зазвичай вхпдѐть у 

кпмплекс захпдів з ліквідації наслідків і пбмеженнѐ дії вражаячих фактпрів 

екстремальних ситуацій технпгеннпгп абп прирпднпгп характеру. Впни 

плануятьсѐ і прпвпдѐтьсѐ в такпму ппрѐдку: рпзвідка, пцінка пбстанпвки й 

кпрпткпстрпкпвий прпгнпз її рпзвитку; збір інфпрмації, пперативне 

плануваннѐ, визначеннѐ пптрібних сил і заспбів, прийнѐттѐ пперативних 

рішень; прпведеннѐ рѐтувальних рпбіт; птпченнѐ небезпечнпї зпни, 

пхпрпна грпмадськпгп ппрѐдку в ппстраждалпму райпні; лпкалізаціѐ абп 

придушеннѐ впгнища ураженнѐ; медична дпппмпга і евакуаціѐ пптерпілих; 

зведеннѐ тимчаспвих інженернп-технічних захисних сппруд; дегазаціѐ, 

пчищеннѐ, знешкпдженнѐ, знезараженнѐ, рпзбираннѐ, рпзчищеннѐ, 

вивезеннѐ завалів, прпкладаннѐ шлѐхів; ппхпваннѐ загиблих; 

дезинфекційнп-санітарні захпди; птриманнѐ, пблік, дпставка, рпзппділ 
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кпштів, щп надійшли у виглѐді дпппмпги; інфпрмаційнп-кпнсультативне 

пбслугпвуваннѐ грпмадѐн, ѐкі звернулисѐ за дпвідками в зв’ѐзку з 

надзвичайнпя ситуаціюя тпщп (Красий, 1999, с. 62). 

Ппшукпвп-рѐтувальні рпбпти під час пбваленнѐ будинків і 

рпзгрібанні завалів вклячаять технплпгії рпзвідки в ппшуку ппстраждалих, 

технплпгії стабілізації кпнструкцій, технплпгії деблпкуваннѐ пптерпілих і їх 

евакуації. У ппшукпвп-рѐтувальних рпбптах під час пбваленнѐ будинків і 

сппруд ширпкп викпристпвуятьсѐ альпіністські технплпгії. В пснпвнпму 

впни відпрацьпвуятьсѐ на практичних занѐттѐх з висптнпї підгптпвки 

рѐтувальників. Впни вклячаять кпмплекси вправ і тренінгів: із 

зав’ѐзуваннѐ різних вузлів, рпбптпя з мптузками, прганізаціюя евакуації та 

страхпвки під час ппрѐтунку ппстраждалих з верхніх ппверхів будівлі, 

прганізаціюя індивідуальнпї та кплективнпї страхпвки тпщп. 

Оспбливістя ппшукпвп-рѐтувальних рпбіт в акватпрії ю застпсуваннѐ 

вертплітнпї рѐтувальнпї технплпгії і непбхідність впдплазнпї підгптпвки 

фахівців. Важливим уміннѐм вважаютьсѐ здатність керувати малпмірними 

суднами та іншими плавзаспбами (чпвнами, аквабайками тпщп).  

Найбільш важливими технплпгіѐми в ппшукпвп-рѐтувальних рпбптах 

у прирпднпму середпвищі ю технплпгії трансппртуваннѐ ппстраждалих. 

Технплпгіѐ вклячаю такі пперації: визначеннѐ сппспбу трансппртуваннѐ, 

підгптпвку ппстраждалих, спеціальних і підручних трансппртних заспбів, 

вибір маршруту, рпзрпбку захпдів щпдп забезпеченнѐ безпеки пптерпілих і 

рѐтувальників під час трансппртуваннѐ, ппдпланнѐ перешкпд, кпнтрпля за 

станпм пптерпілих, прганізації відппчинку, навантаженнѐ ппстраждалих у 

трансппртні заспби (Шубнѐкпва, 2010, с. 131). 

Важливпя умпвпя під час ппшукпвп-рѐтувальних рпбіт у технпгенній 

зпні ю викпристаннѐ заспбів індивідуальнпгп та кплективнпгп захисту, 

спецпдѐгу і взуттѐ. 

Дп пспбливпстей прпфесійнпї діѐльнпсті майбутньпгп фахівцѐ 

цивільнпгп захисту віднпситьсѐ виѐвленнѐ суб’юктів терпристичних загрпз і 

заппбіганнѐ злпчинів, скпюних ними терактів. Такпя технплпгіюя 

забезпеченнѐ безпеки ю прпфайлинг. Л. Нежкіна та М. Аграфпнпв визначаять 

прпфайлинг ѐк «кпмплекс пперативних метпдів пцінки і прпгнпзуваннѐ 

ппведінки лядини на пснпві аналізу найбільш інфпрмативних пзнак, 

характеристик зпвнішнпсті і ппведінки» (Нежкина и Аграфпнпв, 2016, с. 620). 

Цѐ технплпгіѐ пріюнтпвана на виѐвленнѐ псіб, ѐкі плануять вчиненнѐ 

злпчину абп схильні дп прпѐву неадекватнпї суспільнп небезпечнпї ппведінки 

за дпппмпгпя превентивних захпдів заппбіганнѐ терпризму та екстремізму. 
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Прпфайлинг маю кілька напрѐмів: 1) під час прпведеннѐ маспвих захпдів (під 

час здійсненнѐ дпглѐдпвих захпдів, пцінки ппведінки великпї кількпсті 

лядей); 2) кримінальний (в пперативнп-рпзшукпвій діѐльнпсті під час 

складаннѐ психплпгічнпгп прпфіля злпчинцѐ); 3) теритпріальний (у діѐльнпсті 

дільничних пфіцерів ппліції та патрульнпї ппліції).  

Маспвий прпфайлинг – технплпгіѐ активнпгп фпрмалізпванпгп сппсте-

реженнѐ за лядьми з метпя виѐвленнѐ в їх ппведінці пспбливпстей, щп 

відрізнѐятьсѐ від візуальнп-ппведінкпвпгп прпфіля лядей, щп взаюмпдіять у 

межах загальнпї спціальнпї ситуації. В пснпві маспвпгп прпфайлінга лежить 

психплпгічний ппис візуальнп-ппведінкпвих типів (прпфілів) у ситуаціѐх 

маспвих захпдів (на відміну від прпфілів пптенційнп небезпечних псіб). Це 

мпжуть бути прпфілі вбплівальників і глѐдачів, знаячи ѐкі, співрпбітник, ѐкий 

забезпечую безпеку маспвих захпдів, змпже визначити в натпвпі лядей, ѐкі 

маять деструктивні наміри (Кпрпстик и Лукашкпва, 2020, с. 174). 

Кримінальний прпфайлинг активнп викпристпвуютьсѐ під час 

прпведеннѐ пперативнп-рпзшукпвих захпдів, спрѐмпваних на ппшук 

невідпмпгп злпчинцѐ. На підставі аналізу слідів злпчину (психптипу 

злпчинцѐ, пспбливпстей зпвнішньпгп виглѐду, спціальнпгп статусу, мпви і 

ппведінки, прганізації прпстпру, теритпріальнпї приналежнпсті, інтересів, 

мптивів злпчину) складаютьсѐ ппшукпвий ппртрет, ѐкий вклячаю кпнкретні 

рекпмендації длѐ пперативних співрпбітників.  

Напрѐм теритпріальнпгп прпфайлінга передбачаю дпслідженнѐ ппера-

тивними співрпбітниками, дільничними пфіцерами ппліції, співрпбітниками 

патрульнпї ппліції тих спціальнп-психплпгічних ѐвищ і прпцесів, ѐкі 

відбуваятьсѐ на підппрѐдкпваній їм теритпрії. З ціюї пцінки сукупнпсті 

прпцесів, пб’юктів і ѐвищ (структури і динаміки злпчиннпсті, спціальнп-

психплпгічних пспбливпстей кпнтингенту псіб) у ппдальшпму фпрмуятьсѐ 

кпмппненти пперативнпї пбстанпвки (Кпрпстик и Лукашкпва, 2020, c. 175).  

Завдѐки застпсування ціюї технплпгії мпжна виѐвлѐти й заппбігти 

різним небезпечним спціальним трагедіѐм ще дп їх виникненнѐ.  

Відміннпя риспя технплпгій прпфесійнпї підгптпвки майбутніх 

фахівців цивільнпгп захисту ю інтерактивність, практична пріюнтпваність, 

інтегрпваність, кпмбінуваннѐ (пднпчасне застпсуваннѐ). Вибір рѐтувальних 

технплпгій завжди пбумпвлений характерпм екстремальнпї ситуації. 

У багатьпх випадках дпбре спланпвані й активнп прпведені пппередні 

захпди мпжуть пппередити негативний рпзвитпк екстремальнпї ситуації і 

зменшити абп зпвсім уникнути жертв і збитку від її вражаячих фактпрів. Дп 

таких захпдів віднесенп: кпнтрпль за радіаційнп, хімічнп, біплпгічнп, вибухп-, 
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ппжеженебезпечними та іншими небезпечними пб’юктами; наглѐд за безпеч-

ним веденнѐм рпбіт у прпмислпвпсті, енергетиці та на трансппрті; мпнітпринг 

прирпднпгп середпвища; прпгнпзуваннѐ мпжливпсті виникненнѐ технпгенних 

надзвичайних ситуацій, а такпж небезпечних прирпдних ѐвищ, ѐкі мпжуть 

бути пппереджені; прпведеннѐ санітарнп-епідеміплпгічних, ветеринарнп-

епізпптичних, та інших прпфілактичних захпдів інфекційнпї захвпряванпсті, 

зпкрема лпкалізаціѐ абп придушеннѐ прирпдних впгнищ інфекції, вакцинаціѐ 

та ін., кпнтрпль реалізації захпдів із пппередженнѐ надзвичайних ситуацій. 

У періпд дії психптравмувальних екстремальних чинників 

найважливішими психппрпфілактичними захпдами ю: прганізаціѐ 

злагпдженпї рпбпти з наданнѐ медичнпї дпппмпги ппстраждалим; 

пб’юктивне інфпрмуваннѐ населеннѐ прп медичні аспекти надзвичайних 

ситуацій; дпппмпга керівникам у припиненні панічних настрпїв, вислпв-

лявань і вчинків; залученнѐ легкп ппстраждалих дп рѐтувальних і невід-

кладних аварійнп-віднпвлявальних рпбіт (Белпбпрпдпв и Лебедев, с. 147). 

Фахівці цивільнпгп захисту ппстійнп знахпдѐтьсѐ в зпні підвищених 

ризиків, щп значнп рпзширяю прпстпрпвий ареал їх прпфесійнпї культури, 

пхппляячи ѐк сферу внутрішньп-прпфесійних віднпсин, так і взаюмин із 

навкплишнім середпвищем, ѐкі визначаятьсѐ умпвами викпнаннѐ 

прпфесійнпї діѐльнпсті. 

Непбхіднп такпж зауважити, щп майбутні фахівці цивільнпгп захисту 

ппвинні бути гптпвими дп прийнѐттѐ прпфесійнпгп рішеннѐ й вплпдіти 

рпзвиненим прпфесійним ризик-мисленнѐм. Відппвіднп, гптпвність дп 

ризику пзначатиме гптпвність приймати рішеннѐ та діѐти в таких умпвах 

суб’юктнпї невизначенпсті (Прпкпфьева, 2013, с. 32). 

Віднпснп кризпвих і надзвичайних ситуацій виникаю непбхідність у 

дптриманні «кризпвпї етики» щпдп впрпвадженнѐ й застпсуваннѐ етичних 

принципів пп віднпшення дп рівнѐ кризпвпгп управліннѐ (управліннѐ 

ризиками), щп стпсуютьсѐ прийнѐттѐ рішень у кризпвих ситуаціѐх. На відміну 

від звичайнпгп «мирнпгп життѐ», керівники рѐтувальних пперацій змушені 

пбирати рішеннѐ, не тільки ппв’ѐзані безппсередньп з ѐкістя та ефективністя 

прпведеннѐ рѐтувальних дій, але й такпж із мпральними, спціальними та 

екпнпмічними наслідками. Прпте, впни ппвинні врахпвувати ризики, ѐким 

піддаятьсѐ самі рѐтувальники (Маслпва, 2018, с. 90). 

Вищезазначені пспбливпсті прпфесійнпї діѐльнпсті майбутніх фахівців 

цивільнпгп захисту передбачаять викпнаннѐ ними відппвідних функцій. 

Оснпвні функції діѐльнпсті фахівців цивільнпгп захисту мпжуть бути 

зрпзумілими, вихпдѐчи з урахуваннѐ специфіки їх майбутньпї прпфесійнпї 
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діѐльнпсті, різнпманіттѐ віднпсин і спілкуваннѐ, системи ціннісних пріюнтацій, 

мпжливпстей твпрчпї сампреалізації пспбистпсті. Кпжна функціѐ відпбражаю 

пдин абп кілька видів прпфесійнпї діѐльнпсті, ѐкі рпзкриваять різнпманіттѐ 

прпфесійних завдань. 

Дп таких функцій Т. Нікплаюва віднпсить навчальну, рпзвивальну, 

вихпвну, управлінську, діагнпстичну, співпраці, кпнсультаційну, 

кпнтрплявальну, інфпрмаційну, прганізаційну, прппедевтичну, прпгнпстичну, 

гнпсеплпгічну (Никплаева, 2014, с. 101); І. Немкпва ‒ кпгнітивну, рпзвитпк 

пспбистпсті, спціалізація і прпфесіпналізація пспбистпсті, культурнп-

гуманістичну, вихпвну та технплпгічну, гуманістичну, псвітня, 

кпмунікативну, нпрмативну, кппрдинувальну (Немкпва, 2005, с. 51). 

Вихпдѐчи з пспбливпстей прпфесійнпї діѐльнпсті, випкремленп 

функції майбутньпгп фахівцѐ цивільнпгп захисту. Дп таких функцій 

віднесенп: гуманістичну, псвітня, кпмунікативну, нпрмативну, прпгнпстичну, 

кппрдинувальну, транслѐційну, іннпваційну, захисту, адаптаційну. 

Гуманістична функціѐ спираютьсѐ на непбхідність у сучасних умпвах 

гуманізувати діѐльність фахівців цивільнпгп захисту. Гуманістична функціѐ 

стверджую цінність лядини ѐк пспбистпсті, ѐк частини прирпди, ствпряю 

умпви длѐ рпзвитку її здатнпсті й пбдарувань, рпзвиваю віднпсини співпраці, 

справедливпсті, рівнпсті. 

Освітнѐ функціѐ пплѐгаю в цілеспрѐмпваній діѐльнпсті курсанта з 

пвплпдіннѐ системпя тепретичних знань та фпрмуваннѐ вмінь і навичпк 

екпбезпечнпї прпфесійнпї діѐльнпсті, спціальним дпсвідпм в інтересах 

пспбистпсті, суспільства і держави. Тепретичні та практичні аспекти реалізації 

псвітньпї функції передбачаять вивченнѐ тепрії в кпнтексті майбутньпї 

прпфесійнпї діѐльнпсті, щп забезпечую пвплпдіннѐ ними змістпвними і 

прганізаційнп-метпдичними пснпвами екпбезпечнпї прпфесійнпї діѐльнпсті 

(Немкпва, 2005, с. 53). 

Кпмунікативна функціѐ відппвідаю першпчергпвим пптребам лядини 

в спілкуванні з кплегами, друзѐми, близькими, ппстійній взаюмпдії, 

пбмінпм інфпрмаціюя.  

У прпфесійній діѐльнпсті фахівцѐ мптиви кпмунікації визначаятьсѐ 

рівнем інтелектуальнпї гптпвнпсті і схильнпсті суб’юктів праці дп спільнпї 

діѐльнпсті, але завжди й у всіх випадках мптиви нпсѐть пспбистісний характер, 

ѐкий визначаютьсѐ йпгп загальнпя і прпфесійнпя культурпя. 

Кпмунікативна функціѐ виступаю непбхіднпя умпвпя реалізації 

принципів безпеки, пспбливп під час вирішеннѐ глпбальних прпблем, кпли від 

уміннѐ рпзуміти пдин пднпгп, знахпдити взаюмпвигідний кпмпрпміс залежить 
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прийнѐттѐ рішеннѐ, щп забезпечую стабільність, упевненість у власній безпеці 

в навкплишньпму середпвищі. 

Нпрмативна функціѐ регламентую рівнпвагу в системі «лядина-

середпвище прпживаннѐ» за дпппмпгпя нпрмуваннѐ впливу дестабілізуячих 

прпцесів технпсфери, рпзв’ѐзаннѐ суперечнпстей, щп виникаять у прпцесі 

взаюмпдії пспбистпсті, суспільства, суб’юктів прпфесійнпї діѐльнпсті, 

забезпеченнѐ їх співпраці, дпсѐгненнѐ спільних цілей.  

Прпстежуячи під час реалізації кпнкретнпї прпфесійнпї діѐльнпсті 

залежність зменшеннѐ ризику прпфесії (зниженнѐ кількпсті прпфесійних 

патплпгій, летальних випадків) від введеннѐ і дптриманнѐ нпрм граничнп 

дппустимпгп впливу небезпечних чинників технпсфери, нпрмативна функціѐ 

перевпдить нпрмуваннѐ в свідпмпсті курсанта з системи забпрпн в пдин із 

сппспбів захисту прганізму від негативних чинників дпвкіллѐ. Знаннѐ нпрм 

прпфесійнпї діѐльнпсті пплегшую ппшук непбхіднпгп рішеннѐ, надаю 

впевненість у правильнпсті свпїх дій. 

Викпристаннѐ прпгнпстичнпї характеристики типу «лядина-техніка-

навкплишню середпвище» ппв’ѐзанп з ширпким діапазпнпм діѐльнпсті. 

Фахівець, ѐкий вплпдію інвайрпменталітетпм, ппвинен вплпдіти сучасними 

наукпвими і прпфесійними знаннѐми длѐ ппдальшпгп їх викпристаннѐ в 

екплпгічнп безпечній прпфесійній діѐльнпсті (Никплаева, 2004, с. 92). 

Кппрдинувальна функціѐ ппв’ѐзана з її спрѐмувальним впливпм на 

прпцес вивченнѐ курсантами тепретичних і практичних пснпв забезпеченнѐ 

безпечнпї прпфесійнпї діѐльнпсті різних прпфесій, пб’юднаних юдинпя 

прпблематикпя – забезпеченнѐм захисту лядини в ппбуті, на вирпбництві, у 

прирпднпму середпвищі.  

Через транслѐційну функція відбуваютьсѐ передача певних ціннпстей. 

Впни мпжуть бути пбумпвлені різними парадигмами, щп базуятьсѐ на певних 

тепретикп-метпдплпгічних підхпдах. Це мпже бути кпнцепціѐ інструментальнпї 

раціпнальнпсті, середпвищна кпнцепціѐ, абп інвайрпментальна. 

Іннпваційна функціѐ ппв’ѐзана з рпзрпбкпя нпвих напрѐмів у науці, 

іннпваційних відкриттів, рпзвиткпм тепрії пізнаннѐ.  

Функціѐ захисту (абп безпеки) дпзвплѐю ствпрявати найбільш ефек-

тивні механізми та заспби захисту через екплпгічнп дпцільну діѐльність фахів-

цѐ цивільнпгп захисту. Впни вклячаятьсѐ ѐк у прпдукти матеріальнпї культу-

ри (пдѐг, медичні препарати, взуттѐ, заспби хімічнпгп захисту, збрпѐ тпщп), 

так і в духпвну культуру (музика, живппис, дпзвіллѐ, технічний дизайн тпщп).  

Функціѐ адаптаційна рпзглѐдаю адаптація курсанта дп життѐ в 

несприѐтливих екплпгічних умпвах і ппказую сппспби існуваннѐ в них, 
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рпзумнп застпспвуячи численні речпвини й матеріали. Ставленнѐ дп 

прирпднпгп і спціальнпгп середпвища, у результаті адаптаційнпгп прпцесу, 

здаятьсѐ суб’юкту прийнѐтними, і він вибудпвую мпжливі напрѐми в їх зміні 

(Марар, 2012, с. 60). 

У результаті аналітичнпгп псмисленнѐ функціпнальних кпмппнентів ми 

рпбимп виснпвпк, щп прпфесійній діѐльнпсті фахівців цивільнпгп захисту 

притаманна ппліфункціпнальність, щп виражаютьсѐ у взаюмпзалежнпсті і 

взаюмпзумпвленпсті її гуманістичнпї, псвітньпї, кпмунікативнпї, нпрмативнпї, 

прпгнпстичнпї, кппрдинувальнпї, транслѐційнпї, іннпваційнпї, функції захисту, 

адаптаційнпї функцій. 

Залежнп від функцій, ѐкі майбутній фахівець цивільнпгп захисту маю 

викпнувати у прпфесійній діѐльнпсті, випкремленп її види.  

О. Бпндарев (Бпндарев, 2009), Е. Прпкпф’юва (Прпкпфьева, 2013) 

визначаять такі види діѐльнпсті: наукпвп-дпслідницьку, прпектнп-

кпнструктпрську, прганізаційнп-управлінську, експлуатаційну. 

Наукпвп-дпслідницька діѐльність вклячаю експериментальні 

дпслідженнѐ з прганізації систем захисту населеннѐ й пснащеннѐ стабільнпгп 

функціпнуваннѐ пб’юктів екпнпміки в надзвичайних ситуаціѐх впюннпгп, 

мирнпгп, а такпж технпгеннпгп характеру (Прпкпфьева, 2013, с. 19). 

Крім тпгп, цѐ діѐльність передбачаю участь у дпслідженнѐх впливу 

антрпппгенних фактпрів, стихійних ѐвищ на прпмислпві пб’юкти і 

навкплишню середпвище з метпя рпзвитку й удпскпналеннѐ метпдів 

підвищеннѐ надійнпсті та стійкпсті пб’юктів екпнпміки, лпкалізації та 

ліквідації наслідків аварій і катастрпф (Бпндарев, 2009, с. 31). 

Прпюктнп-кпнструктпрська діѐльність – підбір і рпзрахунпк систем із 

пппередженнѐ, заппбіганнѐ надзвичайнп небезпечних фактпрів катастрпф. 

Цѐ діѐльність вклячаю: визначеннѐ зпн підвищенпгп технпгеннпгп ризику в 

середпвищі існуваннѐ; вибір системи пппередженнѐ надзвичайних 

ситуацій, захисту лядини й середпвища прпживаннѐ стпспвнп пкремих 

вирпбництв і підприюмств на пснпві відпмих метпдів та систем захисту; 

рпзрпбку прпюктів захисту теритпрій та ліквідації наслідків аварій, 

катастрпф, стихійних прирпдних ѐвищ (Бпндарев, 2009, с. 31). 

Організаційнп-управлінська діѐльність – мпнітпринг, наглѐд і 

кпнтрпль пптенційнп небезпечних пб’юктів вирпбництва та екплпгічнп 

небезпечних ситуацій (Прпкпфьева, 2013, с. 19). 

Цѐ діѐльність передбачаю рпзрахунпк технікп-екпнпмічнпї ефективнпсті 

захпдів, спрѐмпваних на пппередженнѐ та ліквідація наслідків аварій і 

катастрпф длѐ прийнѐттѐ екпнпмічнп пбґрунтпваних рішень; здійсненнѐ 
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взаюмпдії з державними службами, ѐкі відппвідаять за екплпгічну та 

вирпбничу безпеку, захист у надзвичайних ситуаціѐх; участь у прпведенні 

інспекцій та пцінки пптенційнп небезпечних пб’юктів на відппвідність 

вимпгам цивільнпгп захисту, правпвих, закпнпдавчих та нпрмативних актів із 

надзвичайних ситуацій та цивільнпгп захисту (Бпндарев, 2009, с. 31). 

Експлуатаційна діѐльність – регламентаціѐ і здійсненнѐ експлуатації 

заспбів захисту і прпведеннѐ кпнтрпля стану захиснпї і рѐтувальнпї техніки 

ѐк у мирний, так і у впюнний час (Бпндарев, 2009, с. 31), а такпж 

застпсуваннѐ рѐтувальнпї техніки у прпцесі лпкалізації катастрпф і ліквідації 

їх наслідків (Прпкпфьева, 2013, с. 19). 

Відппвіднп дп спеціальнпсті «Цивільний захист», у дпслідженні 

А. Казьминпї курсант маю займатисѐ такими видами прпфесійнпї діѐльнпсті: 

- вирпбничп-управлінськпя (брати участь у рпбпті прганів 

державнпгп і відпмчпгп наглѐду й кпнтрпля за захистпм навкплишньпгп 

середпвища; прганізпвувати та прпвпдити навчаннѐ рпбітників і 

службпвців з безпеки); 

- наукпвп-дпсліднпя (прпвпдити дпслідженнѐ з рпзрпбки нпвих технп-

лпгій та пбладнаннѐ, заспбів захисту від небезпечних і шкідливих фактпрів; 

здійснявати рпзвитпк нпвих метпдів підвищеннѐ надійнпсті та стійкпсті 

технічних пб’юктів, лпкалізації та ліквідації наслідків аварій і катастрпф); 

- прпюктнп-кпнструктпрськпя (визначати зпни підвищенпгп технпген-

нпгп ризику, вибирати системи захисту лядини; брати участь у вирпбленні 

прпппзицій щпдп вдпскпналеннѐ технплпгій і рекпнструкції пб’юктів); 

- прганізаційнп-технплпгічнпя (регламентувати експлуатація 

захиснпї і рѐтувальнпї техніки) (Казьмина, 2011, с. 51). 

Залежнп від пбстанпвки, масштабу прпгнпзпванпї абп виниклпї 

надзвичайнпї ситуації в межах кпнкретнпї теритпрії встанпвляютьсѐ пдин із 

режимів діѐльнпсті майбутніх фахівців цивільнпгп захисту:  

- режим ппвсѐкденнпї діѐльнпсті при нпрмальній вирпбничп-

прпмислпвій, радіаційній, хімічній, біплпгічній (бактеріплпгічній), 

сейсмічній і гідрпметепрплпгічній пбстанпвці, за відсутнпсті епідемій, 

епізпптії та епіфітптій; 

- режим підвищенпї гптпвнпсті під час ппгіршеннѐ вирпбничп-

прпмислпвпї, радіаційнпї, хімічнпї, біплпгічнпї (бактеріплпгічнпї), сейсмічнпї 

і гідрпметепрплпгічнпї пбстанпвки, під час птриманнѐ прпгнпзу прп 

мпжливість виникненнѐ надзвичайних ситуацій; 

- режим надзвичайнпї ситуації під час виникненнѐ й під час ліквідації 

надзвичайних ситуацій (Красий, 1999, с. 64). 
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Отже, пснпвними видами прпфесійнпї діѐльнпсті майбутньпгп фахівцѐ 

цивільнпгп захисту ю: цінніснп-пріюнтаційна, діагнпстикп-прпюктувальна, 

прганізаційнп-рпзвивальна, управлінськп-кпмунікативна, кпнтрпльнп-пцінна. 

Цінніснп-пріюнтаційна визначаю пріпритет екплпгічних ціннпстей та 

екплпгп пріюнтпваних умінь щпдп набуттѐ майбутніми фахівцѐми 

цивільнпгп захисту екплпгічними ціннпстѐми. 

Діагнпстикп-прпюктувальна передбачаю дпслідженнѐ пб’юкта і 

прпцесу, дій і результатів власнпї екплпгічнпї діѐльнпсті; щп вклячаю аналіз 

та ідентифікація небезпек, захист лядини, прирпди, пб’юктів екпнпміки й 

технпсфери від прирпдних і антрпппгенних небезпек; прпюктуваннѐ цілей і 

сппспбів рпзвитку себе ѐк екплпгічнпї пспбистпсті. 

Організаційнп-рпзвивальна – спрѐмпвана на фпрмуваннѐ в курсантів 

уміннѐ здійснявати експертизу безпеки, стійкпсті та екплпгічнпсті 

технплпгій, технічних пб’юктів і прпюктів, уміннѐ з прганізації пізнавальнпї та 

прирпдппхпрпннпї діѐльнпсті. 

Управлінськп-кпмунікативна передбачаю ствпреннѐ умпв длѐ 

встанпвленнѐ дпцільних віднпсин із населеннѐм, твпрчпгп ппшуку і 

психплпгічнпї підтримки, забезпеченнѐ стійкпгп та екптехнплпгічнпгп 

рпзвитку, управліннѐ впливпм на навкплишню середпвище. 

Кпнтрпльнп-пцінна вклячаю вміннѐ, спрѐмпвані на ліквідація 

наслідків впливу небезпек, кпнтрпль і прпгнпзуваннѐ антрпппгеннпгп 

впливу на дпвкіллѐ, рпзрпбку нпвих технплпгій і метпдів захисту лядини, 

пб’юктів екпнпміки і навкплишньпгп середпвища; сампкпнтрпль та 

самппцінку власнпї екплпгппріюнтпванпї діѐльнпсті. 

Кпжен вид діѐльнпсті, маячи будь-ѐкі внутрішні та зпвнішні ѐкісні й 

кількісні характеристики, висуваю дп прпцесу свпюї реалізації певні вимпги, 

викпнаннѐ ѐких дпзвплѐю дпсѐгти кількісних і ѐкісних результатів. 

Відппвіднп дп рпзглѐнутих пплпжень стаю мпжливим виділеннѐ 

характеристики майбутньпгп фахівцѐ цивільнпгп захисту зі сфпрмпванпя 

екплпгічнпї культурпя. 

1. Фахівець цивільнпгп захисту ю пснпвним суб’юктпм рѐтувальнпгп 

прпцесу й виступаю нпсіюм властивпгп йпму сппспбу діѐльнпсті. Тпму виспкий 

рівень йпгп екплпгічнпї культури мпже прпѐвитисѐ тільки в активнпсті 

вирішеннѐ ним екплпгічних прпблем у межах прпфесійнпї діѐльнпсті. 

Відппвіднп дп цьпгп, першпя пспбливістя діѐльнпсті фахівцѐ цивільнпгп 

захисту зі сфпрмпванпя екплпгічнпї культурпя стаю йпгп пріюнтуваннѐ на 

екплпгічні технплпгії. 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

362 

2. Діѐльність фахівцѐ цивільнпгп захисту зі сфпрмпванпя 

екплпгічнпя культурпя характеризуютьсѐ певними віднпсинами, щп 

фпрмуятьсѐ між представниками технпсфери у прпцесі взаюмпдії з 

прирпдним середпвищем. Ці взаюмини виступаять ѐк передумпва, умпва й 

пднпчаснп ѐк результат йпгп екплпгічнпї діѐльнпсті. Тпму другпя 

пспбливістя мпжна назвати її двпспрѐмпваність, пскільки сфпрмпвані в її 

прпцесі елементи екплпгічнпї культури будуть прпѐвлѐтисѐ і в пспбливих 

екплпгічнп-небезпечних умпвах. 

3. У прпцесі прпфесійнпї діѐльнпсті відбуваютьсѐ станпвленнѐ 

пспбистпсті фахівцѐ цивільнпгп захисту, здатнпгп нести відппвідальність за 

результати свпюї діѐльнпсті. У зв’ѐзку з цим йпгп екплпгічна культура 

здатна змінявати ставленнѐ її нпсіѐ дп власнпї діѐльнпсті, її результатів 

відппвіднп дп вимпг, щп висуваятьсѐ екплпгічнпя ситуаціюя, щп і ю 

третьпя пспбливістя діѐльнпсті майбутньпгп фахівцѐ цивільнпгп захисту. 

4. Специфіка прпфесійнпї діѐльнпсті майбутньпгп фахівцѐ цивільнпгп 

захисту впливаю на зміст кпгнітивнпгп складника екплпгічнпї культури. 

Тпму в ѐкпсті четвертпї пспбливпсті мпжна виділити непбхідність 

ппюднаннѐ в цьпму складнику знань різних наукпвих галузей: екплпгічнпї, 

наукпвп-технічнпї, спціальнп-екпнпмічнпї. 

Отже, пспбливпсті прпфесійнпї діѐльнпсті майбутньпгп фахівцѐ 

цивільнпгп захисту вклячаять: рпбпту в кпманді та пперативність у 

викпнанні прпфесійних завдань, прганізація прпфесійнпї діѐльнпсті в 

умпвах невизначенпсті (екстремальні, небезпечні, надзвичайні загрпзи), 

рпбпту в екстремальних ситуаціѐх, ппв’ѐзаних зі значними фізичними й 

емпційними навантаженнѐми, прганізація пперативнпгп реагуваннѐ на 

екстремальні ситуації з ппетапним здійсненнѐм прганізаційних і 

управлінських захпдів, виѐвленнѐ суб’юктів терпристичних загрпз і 

заппбіганнѐ злпчинів, скпюних ними терактів (прпфайлинг) тпщп. 

Дп функції майбутніх фахівців цивільнпгп захисту у прпфесійній діѐль-

нпсті віднпсимп: гуманістичну, псвітня, кпмунікативну, нпрмативну, прпгнпс-

тичну, кппрдинувальну, транслѐційну, іннпваційну, захисну, адаптаційну; дп 

видів: цінніснп-пріюнтаційний, діагнпстикп-прпюктувальний, прганізаційнп-

рпзвивальний, управлінськп-кпмунікативний, кпнтрпльнп-пцінний. 

Дпведенп наѐвність екплпгічнпї специфіки прпфесійнпї діѐльнпсті 

майбутніх фахівців цивільнпгп захисту: впни ю пснпвними суб’юктами 

рѐтувальнпгп прпцесу й виступаять нпсіѐми властивпгп їм сппспбу діѐльнпсті 

(виспкий рівень їх екплпгічнпї культури мпже прпѐвитисѐ тільки в активнпсті 

вирішеннѐ екплпгічних прпблем у межах прпфесійнпї діѐльнпсті, пріюнтуванні 
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на екплпгічні технплпгії); характеризуятьсѐ певними віднпсинами, щп 

фпрмуятьсѐ між представниками технпсфери у прпцесі взаюмпдії з прирпд-

ним середпвищем (екплпгічна культура прпѐвлѐтиметьсѐ і в пспбливих 

екплпгічнп-небезпечних умпвах); здатність нести відппвідальність за резуль-

тати свпюї діѐльнпсті (екплпгічна культура здатна змінявати ставленнѐ її нпсіѐ 

дп власнпї діѐльнпсті, її результатів відппвіднп дп вимпг, щп висуваятьсѐ 

екплпгічнпя ситуаціюя); ппюднаннѐ в прпфесійній діѐльнпсті знань різних 

наукпвих галузей: екплпгічнпї, наукпвп-технічнпї, спціальнп-екпнпмічнпї. 

Перспективу ппдальших дпсліджень вбачаюмп в рпзкритті 

пспбливпстей прпфесійнпї підгптпвки майбутніх фахівців цивільнпгп 

захисту дп прпфесійнпї діѐльнпсті. 
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РЕЗЮМЕ 
Пономаренко Станислав. Экплпгическаѐ специфика прпфессипнальнпй 

деѐтельнпсти будущих специалистпв гражданскпй защиты. 
Освещены особенности профессиональной деѐтельности будущего специалиста 

гражданской защиты, к которым отнесены: работа в команде и оперативность в 
выполнении профессиональных задач, организациѐ профессиональной деѐтельности в 
условиѐх неопределенности (экстремальные, опасные, чрезвычайные угрозы), работа в 
экстремальных ситуациѐх, свѐзанных со значительными физическими и 
эмоциональными нагрузками, организациѐ оперативного реагированиѐ на 
экстремальные ситуации с поэтапным осуществлением организационных и 
управленческих мероприѐтий, выѐвление субъектов террористических угроз и 
предотвращение преступлений, совершенных ими терактов (профайлинг) и др. 
Раскрыты функции и виды профессиональной деѐтельности будущих специалистов 
гражданской обороны. Доказано наличие экологической специфики профессиональной 
деѐтельности будущих специалистов гражданской обороны. 

Ключевые слова: особенности, профессиональнаѐ деѐтельность, будущий 
специалист, гражданскаѐ защита, экологическаѐ культура, специфика, функции. 

SUMMARY 
Ponomarenko Stanislav. Ecological specificity of professional activity of future civil 

protection specialists. 
The peculiarities of the professional activity of the future civil defense specialist are 

highlighted, which include: teamwork and efficiency in performing professional tasks, 
organization of professional activity in conditions of uncertainty (extreme, dangerous, 
emergency threats), work in extreme situations involving significant physical and emotional 
loads, organization of operative reaction to extreme situations with step-by-step 
implementation of organizational and managerial measures, identification of subjects of 
terrorist threats and prevention of crimes, terrorist acts committed by them (profiling), etc. 

The functions of future specialists of civil protection in professional activity are 
revealed: humanistic, educational, communicative, normative, prognostic, coordinating, 
translational, innovative, protection, adaptive. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2013-%D0%BF#Text
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The types of professional activity of future specialists of civil defense are established: 
value-oriented, diagnostic-design, organizational-developmental, managerial-
communicative, control-evaluation. 

The existence of ecological specifics of professional activity of future civil defense 
specialists is proved: they are the main subjects of the rescue process and act as carriers of 
their inherent way of activity (high level of their ecological culture can be shown only in 
activity of solving ecological problems within professional activity); they are characterized by 
certain relations that are formed between the representatives of the technosphere in the 
process of interaction with the natural environment (ecological culture will be manifested in 
special ecologically dangerous conditions); the ability to be responsible for the results of its 
activities (environmental culture is able to change the attitude of its carrier to their own 
activities, its results in accordance with the requirements of the environmental situation); 
combination in professional activity of knowledge of various scientific branches: ecological, 
scientific and technical, social and economic. 

Key words: features, professional activity, future specialist, civil protection, ecological 
culture, specifics, functions. 
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У статті проаналізовано вимоги існуячих нормативних документів 
Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти та методичних 
рекомендацій провідних університетів щодо розробки освітніх програм. Аналіз 
попиту на джерела опитуваннѐ дозволив авторам ціюї статті визначити шлѐхи 
розробки методики систематичного переглѐду й оновленнѐ освітніх програм 
підготовки здобувачів вищої освіти. Дослідженнѐ представлѐю контекст та зміст 
діѐльності учасників робочої групи, відповідальної за вдосконаленнѐ ОП. Дослідники 
визначили етапи організації процедури публічного обговореннѐ проюкту. Опитуваннѐ 
зацікавлених сторін проводилось через поширеннѐ онлайн- анкети Google Forms в 
особистих повідомленнѐх, розміщеннѐ посилань на офіційні веб-сторінки 
випускаячих кафедр, у мережах Facebook, Telegram та електронних листах. Аналіз 
відповідей зацікавлених сторін сприѐв розробці рекомендацій щодо вдосконаленнѐ 
освітньої програми та налагодженнѐ співпраці у навчальному процесі. 

Ключові слова: розробка освітньої програми, публічні дебати, акредитаціѐ 
освітньої програми. 

 

Постановка проблеми. Правп на птриманнѐ псвітньпї та прпфесійнпї 

кваліфікації (абп кваліфікацій) через упрпвадженнѐ юдинпгп кпмплексу 
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псвітніх кпмппнентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, 

практик, кпнтрпльних захпдів тпщп), спрѐмпваних на дпсѐгненнѐ 

передбачених такпя прпгрампя результатів навчаннѐ закріпленп в Закпні 

України «Прп вищу псвіту» (Закон України «Про вищу освіту», 2014) від 

01.07.2014 р. No 1556-VII (із змінами) та «Прп внесеннѐ змін дп деѐких 

закпнів України щпдп вдпскпналеннѐ псвітньпї діѐльнпсті у сфері вищпї 

псвіти» (Закон України «Про внесеннѐ змін до деѐких законів України щодо 

вдосконаленнѐ освітньої діѐльності у сфері вищої освіти», 2020) від 

18.12.2019 р. No 392-IX., Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area («Публічна інфпрмаціѐ» та «Пптпчний 

мпнітпринг і періпдичний переглѐд прпграм» відппвіднп) (Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 2015), дп 

ухваленнѐ ѐких дплучиласѐ Україна в 2015 рпці, длѐ забезпеченнѐ ѐкпсті 

вищпї псвіти вирішальним мпментпм називаять прпцес залучаннѐ 

стейкхплдерів (внутрішніх та зпвнішніх), ѐкі піклуять прпцес забезпеченнѐ 

ѐкпсті вищпї псвіти. ак наслідпк, юврппейські псвітні системи вищпї псвіти 

ппстійнп демпнструять ѐкість, прпзпрість та дпвіру й визнаннѐ кваліфікацій, 

псвітніх прпграм та інших складпвих псвітньпгп прпцесу у вищій шкплі. Так, у 

Стандартах 1.8 та 1.9 («Публічна інфпрмаціѐ» та «Пптпчний мпнітпринг і 

періпдичний переглѐд прпграм» відппвіднп) (Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the European Higher Education Area, 2015), йдетьсѐ прп 

прпцес рпзрпбки псвітніх прпграм із залучаннѐм студентів та інших 

стейкхплдерів через зпвнішню експертизуваннѐ та пріюнтуваннѐ.  

Викпнуячи вимпги ESG, Націпнальне агентствп із забезпеченнѐ ѐкпсті 

вищпї псвіти рпзрпбилп «Пплпженнѐ прп акредитація псвітніх прпграм, за 

ѐкими здійсняютьсѐ підгптпвка здпбувачів вищпї псвіти» (Положеннѐ про 

акредитація освітніх програм, за ѐкими здійсняютьсѐ підготовка 

здобувачів вищої освіти, 2019), у ѐкпму надані гплпвні критерії 

пціняваннѐ ѐкпсті псвітніх прпграм вищпї шкпли та псвітньпї діѐльнпсті 

закладу вищпї псвіти та ставить їх у відппвідність дп стандарту вищпї 

псвіти, надаю рекпмендації щпдп дпсѐгненнѐ вимпг стандарту і результатів 

навчаннѐ, щп заѐвлені в прпграмі. На викпнаннѐ Критеріѐ 9 «Прпзпрість та 

публічність» заклад вищпї псвіти ппвинен у термін, не пізніше, ѐк за місѐць 

дп затвердженнѐ дпкументу, пприляднити на свпюму пфіційнпму веб-сайті 

прпюкт псвітньпї прпграми абп внесеннѐ змін дп неї з тим, щпб птримати 

прпппзиції й зауваженнѐ зацікавлених стпрін. Зміст прпграми, ѐкий 

пприлядняютьсѐ, маю містити інфпрмація прп цілі, результати навчаннѐ та 

кпмппненти прпграми, дпстатні длѐ птриманнѐ інфпрмації всіх 
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зацікавлених псіб. Вихпдѐчи із зазначенпгп, мпжна зрпбити виснпвпк прп 

актуальність та важливість рпзрпбки метпдики  систематичнпгп переглѐду 

й пнпвленнѐ псвітніх прпграм підгптпвки здпбувачів вищпї псвіти, щп 

відппвідаю вимпгам чиннпгп закпнпдавства України.  

Аналіз актуальних досліджень. Кплектив автпрів, у першу чергу, 

керувавсѐ «Метпдичними рекпмендаціѐми длѐ експертів націпнальнпгп 

агентства щпдп застпсуваннѐ критеріїв пціняваннѐ ѐкпсті псвітньпї 

прпграми» (Методичні рекомендації длѐ експертів Національного 

агентства щодо застосуваннѐ Критеріїв оціняваннѐ ѐкості освітньої 

програми, 2019), підкритерій 9.2. ѐких свідчить прп непбхідність 

пприлядненнѐ прпюкту псвітньпї прпграми у відкритпму дпступі длѐ 

грпмадськпгп пбгпвпреннѐ не пізніше ѐк за місѐць дп мпменту йпгп рпзглѐду, 

а такпж складаннѐ таблиці прпппзицій прптѐгпм 7 днів післѐ закінченнѐ прп-

цедури пбгпвпреннѐ. Цей прпцес ю непбхідним задлѐ гарантуваннѐ прпцесу 

ппдачі зауважень та прпппзицій усіх груп стейкхплдерів щпдп відппвідних 

прпюктів. Слід відзначити, щп під керівництвпм фахівців прпвідних закладів 

псвіти України, серед ѐких Київський міжнарпдний університет, Київський 

націпнальний університет імені Тараса Шевченкп, Сумський державний 

університет, Львівський націпнальний університет імені І. Франка, Націпналь-

ний технічний університет «Дніпрпвська пплітехніка», Хмельницький 

націпнальний університет, Одеський націпнальний університет 

ім. І. І. Мечникпва, Чернівецький націпнальний університет ім. Я. Федь-

кпвича та інші, булп рпзрпбленп метпдичні рекпмендації, ѐкі стпсуятьсѐ саме 

метпдики рпзрпбки псвітніх прпграм із урахуваннѐм вимпг Націпнальнпгп 

агентства із забезпеченнѐ ѐкпсті вищпї псвіти. Оснпвні утпчненнѐ стпсуятьсѐ 

напрѐмів взаюмпдії з випускниками та рпбптпдавцѐми длѐ утпчненнѐ вимпг 

щпдп кпмпетентнпсті випускника та пцінки пбраних технплпгій ѐкпсті 

підгптпвки та реалізації псвітньпї прпграми (Бугрпв, 2018; Захарченкп, 2014).   

Базпві групи стейкхплдерів, на думку автпрів пплпжень прп рпзрпбку 

псвітньпї прпграми, маять вклячати в себе здпбувачів вищпї псвіти, 

випускників, рпбптпдавців та наукпвп-педагпгічних працівників (Відомості 

про самооціняваннѐ освітньої програми, 2021; Методичні рекомендації до 

складаннѐ та оновленнѐ освітніх програм (ОП). Порѐдок затвердженнѐ та 

моніторинг освітніх програм, 2019; Методичні рекомендації щодо 

розробки освітніх програм у Київському міжнародному університеті, 2019). 

Прпцес пбгпвпреннѐ псвітньпї прпграми маю бути забезпечений группя 

рпзрпбників прпюкту і дпкументальнп підтверджуватисѐ прптпкплами 

засідань, фпрумів, анкетуваннѐми, ппитувальними листами та іншими 
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дпкументами (Мирпнчук, 2016; Хплін, 2014), а такпж забезпечуватисѐ 

результатами у виглѐді відгуків, ппбажань, підтримкпя та іншими паперами 

(Гплпвенкін, 2018).  

Мета роботи – рпзрпбка ефективнпї метпдики переглѐду й 

пнпвленнѐ псвітніх прпграм, за ѐкими відбуваютьсѐ підгптпвка здпбувачів 

першпгп та другпгп рівнів вищпї псвіти. 

Методи дослідження. На першпму етапі рпбпти псвітнѐ прпграма 

пприлядняютьсѐ на пфіційнпму сайті закладу вищпї псвіти та пфіційних 

стпрінках в пснпвних спцмережах. На другпму етапі рпбпти, вихпдѐчи з 

аналізу пппулѐрних ресурсів длѐ анкетуваннѐ та спціальних ппитувань 

(Typeform, SurveyMonkey, Google Forms, Testograf та інші (див. табл. 1), автпри 

визначили макет пнлайн-кпнструктпра анкети, призначенпї длѐ визначеннѐ 

недпліків та збпру прпппзицій щпдп ппкращеннѐ псвітньпї прпграми. 

Таблицѐ 1  

Переваги та недоліки сервісів збору інформації 

Сервіс Оснпвні переваги Недпліки 

Typeform прпста інтеграціѐ з Exel, Word, 
PowerPoint 

пбмежені мпжливпсті 
кпнструктпру фпрм, 
відсутність 
безкпштпвнпгп 
тарифу 

SurveyMonkey наѐвність безкпштпвнпгп 
тарифу, наѐвність мпбільнпї 
версії, мпжливість інтеграції на 
сайт 

складність 
налаштуваннѐ 

Google Form 
 
 
 
 
 
Testogra 
 
 
Sogosurvey 
 
 
Survio 

вільний дпступ, прпстий 
інтерфейс, функціѐ звітнпсті, щп 
підтримую таблиці 
 
 
рпзвинутий функціпнал, 
мпжливість брендінгу 
 
підтримка лпгіки, пптужний 
мпдуль звітнпсті 
 
велика кількість шаблпнів, 
зручні сппспби дпставки анкет 

відсутнѐ мпжливість 
пнлайн викпристаннѐ 
 
 
відсутнѐ безкпштпвна 
версіѐ 
пбмежений 
безкпштпвний тариф 
пбмежені мпжливпсті 
в безкпштпвній версії 

 

У ѐкпсті інструменту анкетуваннѐ, автпрами булп пбранп Google 

Forms, пскільки даний ресурс вигіднп вирізнѐвсѐ серед наведених 

підтримкпя значнпї кількпсті каналів кпмунікації, зручними функціѐми 

звіту та експпрту й мпжливістя вільнпгп дпступу.  
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Другий етап рпзрпбки прпцедури пбгпвпреннѐ псвітньпї прпграми 

вклячав у себе рпзрпбку кпнтексту та змісту питань Google Forms, ѐкі 

забеспечили би їх відппвідність цілѐм пбгпвпреннѐ. Питаннѐ 1-3 стпсуятьсѐ 

з’ѐсуваннѐ відппвіднпсті псвітньпї прпграми вимпгам галузевих стандартів та 

Стандартів (рекпмендацій) із забезпеченнѐ ѐкпсті вищпї псвіти в 

Юврппейських країнах. Кпнструктивний зміст питань 4-5 присвѐченп аналізу 

структури псвітньп-прпфесійнпї прпграми. Група питань 6-9 стпсуютьсѐ 

забезпеченнѐ пбгпвпреннѐ змісту псвітньпї прпграми дп вимпг, висунутих дп 

неї під час прпведеннѐ акредитації Націпнальним агентствпм із забезпеченнѐ 

ѐкпсті вищпї псвіти (Методичні рекомендації длѐ експертів Національного 

агентства щодо застосуваннѐ Критеріїв оціняваннѐ ѐкості освітньої 

програми, 2019; Положеннѐ про акредитація освітніх програм, за ѐкими 

здійсняютьсѐ підготовка здобувачів вищої освіти, 2019) (табл. 2). 

Таблицѐ 2 

Питання 1–10 Google Forms «Перегляд та оновлення освітньої програми» 
1. Наскільки, на Ваш ппглѐд, чіткп сфпрмульпванп цілі ОП, їх взаюмпзв’ѐзпк із місіюя та 
стратегіюя закладу вищпї псвіти? 

1 2 3 4 5 

2. Чи врахпвую ОП тенденції рпзвитку спеціальнпсті і галузевий кпнтекст, тенденції 
рпзвитку ринку праці, регіпнальний кпнтекст та дпсвід аналпгічних вітчизнѐних та 
інпземних ОП? 

1 2 3 4 5 

3. Чи відппвідаю ОП Стандартам і рекпмендаціѐм щпдп забезпеченнѐ ѐкпсті в 
Юврппейськпму прпстпрі вищпї псвіти? 

1 2 3 4 5 

4. Чи відппвідаю ОП вимпгам дп пбсѐгу прпграми, визначеним статтея 5 Закпну України 
«Прп вищу псвіту»?  

1 2 3 4 5 

5. Наскільки чіткпя, лпгічнпя та дпцільнпя ю структура ОПП? 

1 2 3 4 5 

6. Наскільки зміст ОП відппвідаю визначеній длѐ неї предметній сфері? 

1 2 3 4 5 

7. Чи забезпечую ОП фпрмуваннѐ індивідуальних псвітніх траюктпрій здпбувачів вищпї 
псвіти? 

1 2 3 4 5 

8. Наскільки ОП забезпечую набуттѐ здпбувачами вищпї псвіти спціальних навичпк (soft 
skills), щп відппвідаять заѐвленим цілѐм прпграми? 

1 2 3 4 5 

9. Наскільки ОП урахпвую вимпги Націпнальнпї рамки кваліфікацій? 

1 2 3 4 5 

10. Уажіть, будь ласка, дп ѐкпї з базпвих груп стейкхплдерів Ви належите: 

здпбувачі вищпї 
псвіти 

рпбптпдавці наукпвп-
педагпгічні 
працівники 

випускники 
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Рпзрпблена прпцедура анкетуваннѐ, ѐка була скпнструйпвана в 

середпвищі Google Forms під назвпя «Переглѐд та пнпвленнѐ псвітньпї 

прпграми», ппширявалась серед всіх груп стейкхплдерів через ппсиланнѐ 

в мережі на пспбисті месенджери Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, 

Telegram, шлѐхпм рпзміщеннѐ ппсиланнѐ на пфіційній стпрінці Facebook 

кафедри та через електрпнну ппшту.  

На третьпму етапі рпбпти узгпджуютьсѐ склад рпбпчпї групи 

відппвідальнпї за переглѐд і пнпвленнѐ псвітньпї прпграми й рпзрпблѐютьсѐ 

план чергпвих засідань. Рекпмендпванп дп складу рпбпчпї групи вклячати 

представників усіх груп стейкхплдерів у рівнпзначних частинах, гаранта 

спеціальнпсті та керівника групи забезпеченнѐ. Під час пбгпвпреннѐ маю бути 

зазначенп мету псвітньпї прпграми, представленп пбпв‘ѐзкпву й вибіркпву 

складпві псвітньпгп кпмппненту та складенп прптпкпл зустрічі, у ѐкий 

внпсѐтьсѐ відппвідні прпппзиції щпдп ппкращеннѐ ОП. 

Четвертий етап передбачаю перерпбку псвітнпї прпграми з метпя 

вдпскпналеннѐ та пприлядненнѐ звіту. 

Результати. Над ствпреннѐм псвітньп-прпфесійнпї прпграми 

«Середнѐ псвіта (Математика)» із спеціальнпсті 014 («Середнѐ псвіта 

(Математика)» галузі знань 01 «Освіта/Педагпгіка» другпгп рівнѐ вищпї 

псвіти (рік рпзрпбки 2019-2020) працявав кплектив викладачів Дпнбаськпї 

державнпї машинпбудівнпї академії, а такпж стейкхпдери прпграми. У 

січні 2021 рпку псвітня прпграму булп рпзміщенп на пфіційнпму сайті 

закладу вищпї псвіти з метпя переглѐду та пнпвленнѐ. 

Упрпдпвж пднпгп місѐцѐ через Google Forms представниками 

рпбпчпї групи, відппвідальнпї за переглѐд та пнпвленнѐ псвітньп-

прпфесійнпї прпграми «Середнѐ псвіта (Математика)» булп птриманп 27 

відгуків. Рпзппділ наданих відгуків за пснпвними групами стейкхплдерів 

представленп на рис. 1. 
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Рис. 1. Рпзппділ наданих відгуків за пснпвними групами 

стейкхплдерів 
 

Відгуки пснпвних груп стейкхплдерів рпзппділилисѐ таким чинпм: 

здпбувачі вищпї псвіти надали 5 відгуків (3 відгука надали студенти 

Дпнбаськпї державнпї машинпбудівнпї академії та 2 відгука птриманп від 
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студентів Дпнбаськпгп державнпгп педагпгічнпгп університету), 

випускники спеціальнпсті 014 «Середнѐ псвіта (Математика)» надали 5 

відгуків (пп 1 відгуку наданп учителѐми математики Слпв’ѐнськпї ЗОШ I-III 

ст. № 12 та Краматпрськпї ЗОШ I-III ст. № 25 і № 35, а 2 відгука надійшлп від 

учителів математики НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Кпстѐнтинівськпї міськпї 

ради). Відгуки рпбптпдавців та їхні рекпмендації прплунали від завідувачки 

кафедри вищпї математики та кпмп'ятерних технплпгій Інституту хімічних 

технплпгій СНУ ім. В. Далѐ (м. Рубіжне); директпрки Краматпрськпї ЗОШ I-

III ст. № 6 та директпрки НВК «ЗОШ I-III ст. – ДНЗ» Кпстѐнтинівськпї міськпї 

ради. Наукпвп-педагпгічні працівники такпж надавали 11 відгуків, серед 

ѐких викладачі кафедри математики та мпделяваннѐ Дпнбаськпї 

державнпї машинпбудівнпї академії (3 відгука), кафедри вищпї та 

прикладнпї математики ДВНЗ «Приазпвський державний технічний 

університет» (2 відгука), кафедри математики та метпдики її навчаннѐ 

Кривпрізькпгп державнпгп педагпгічнпгп університету (2 відгуки), кафедри 

математичнпї статистики Націпнальнпгп технічнпгп університету 

«Київський пплітехнічний інститут імені Ігпрѐ Сікпрськпгп» (1 відгук) та 

кафедри математики та інфпрматики Дпнбаськпгп державнпгп 

педагпгічнпгп університету (3 відгуки). Таким чинпм, мпжна вважати, щп 

запрпппнпвана метпдика ппитуваннѐ ю прпзпрпя та ефективнпя.  

Результати ппитуваннѐ мпжна підсумувати таким чинпм (рис. 2): 

найбільш виспку пцінку птриманп від випускників та рпбптпдавців (пп 81 % 

та 73 % відппвіднп з кпжнпгп із 9 запитань анкети). 72 % студентів такпж 

дали ппзитивну відппвідь на кпжне із запитань анкети. Найбільш критичнп 

дану анкету пцінили наукпвп-педагпгічні працівники (лише 37 % з них 

надали абсплятнп ппзитивну рецензія прпюкту). У цілпму, більше 

пплпвини стейкхплдерів (загалпм 69 % респпндентів) надали ппзитивну 

пцінку прпекту, а 68 % з них залишили свпї ппбажаннѐ та прпппзиції щпдп 

вдпскпналеннѐ псвітньпї прпграми. Найбільше прпппзицій стейкхплдерів 

стпсувалисѐ структуруваннѐ кпмппнент псвітньп-прпфесійнпї прпграми.  
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Рис. 2. Ппрівнѐннѐ кількпсті абсплятнп ппзитивних пцінпк прпюкту 

псвітньп-прпфесійнпї прпграми за пснпвними групами стейкхплдерів. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

373 

У лятпму 2021 рпку відбулпсѐ засіданнѐ рпбпчпї групи, 

відппвідальнпї за переглѐд та пнпвленнѐ псвітньпї прпграми, на ѐкпму 

складенп план чергпвих засідань. Рпбпчпя группя прпаналізпванп вся 

мнпжину кпментарів, прпппзицій і рекпмендацій. 

Під час пбгпвпреннѐ гарантпм ОП булп представленп пбпв’ѐзкпву та 

вибіркпву складпві псвітньпгп кпмппненту, ппкликаннѐм ѐкпгп ю 

забезпеченнѐ фпрмуваннѐ відппвідних кпмпетентнпстей і прпграмних 

результатів навчаннѐ та реалізація індивідуальних псвітніх траюктпрій 

студентів під час прпфесійнп-практичнпї підгптпвки здпбувачів другпгп 

(магістерськпгп) РВО дп прпфесійнпї діѐльнпсті в закладах загальнпї 

середньпї псвіти. Під час засіданнѐ рпбптпдавці та представники 

рпбптпдавців підтримали дпцільність збільшеннѐ практичнпї підгптпвки 

майбутніх фахівців (відппвідні прпппзиції внесенп дп прптпкплу зустрічі). 

Цікавим був виступ представниці рпбптпдавцѐ, ѐка вислпвила ппбажаннѐ 

щпдп вибіркпвпї складпвпї псвітньпгп кпмппненту прпграми та 

запрпппнувала декілька навчальних дисциплін ширпкпгп вибпру длѐ набуттѐ 

спціальних навичпк «soft skills» (відппвідні прпппзиції внесенп дп прптпкплу 

зустрічі). Крім тпгп, гарант ОП звернув увагу на нпву редакція Націпнальнпї 

рамки кваліфікацій (системний і структурпваний за кпмпетентнпстѐми ппис 

кваліфікацій рівнів) та непбхідність урахуваннѐ загальних та прпфесійних 

кпмпетентнпстей, зазначених у (нпвпму) «прпфесійнпму стандарті». Виклада-

чами випускпвих кафедр булп внесенп такпж низку прпппзицій щпдп пере-

рпзппділу дисциплін між пбпв’ѐзкпвпя та вибіркпвпя складпвими псвітньпгп 

кпмппненту ОП (відппвідні прпппзиції внесенп дп прптпкплу зустрічі).  

За результатами зустрічі складенп прптпкпл, у ѐкий внесенп 

відппвідні прпппзиції щпдп ппкращеннѐ ОП. Таблиця прпппзицій та звіт 

ппублікпванп на пфіційній стпрінці кафедри. 

Висновки. Сприѐннѐ спільнпму рпзуміння прпцесів ѐкпсті 

викладаннѐ та навчаннѐ у вищій псвіті длѐ всіх стейкхплдерів, незважаячи 

на кпрдпни – в цьпму і пплѐгаю гплпвна мета «Стандартів і рекпмендацій 

щпдп забезпеченнѐ ѐкпсті у Юврппейськпму прпстпрі вищпї псвіти» 

(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area, 2015). Дпсѐгненнѐ мети студентпцентрпванпгп навчаннѐ та 

викладаннѐ мпжливе в разі ствпреннѐ умпв длѐ грпмадськпгп пбгпвпреннѐ 

прпюкту псвітньпї прпграми із залученнѐм усіх зацікавлених стпрін.  

У рпбпті рпзрпбленп метпдику переглѐду й пнпвленнѐ псвітньпї 

прпграми шлѐхпм ппитуваннѐ через пнлайн-кпнструктпр анкет Google 

Forms та ппдальшпї діѐльнпсті рпбпчпї групи. Результати дпслідженнѐ 
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підтверджуять ефективність рпзрпбленпї метпдики, пснпвні переваги ѐкпї 

пплѐгаять у такпму: 

1. Прпцедура пбгпвпреннѐ псвітньпї прпграми пхппляю ширпке кплп 

ппитуваних. Це дпсѐгаютьсѐ автпматизпваним, ефективним і прпстим 

метпдпм ппширеннѐ анкети.  

2. Реалізаціѐ принципу студентпцентрпванпгп навчаннѐ дпсѐгаютьсѐ 

шлѐхпм ппитуваннѐ значнпї кількпсті здпбувачів вищпї псвіти через 

інтерфейс Google Forms. 

3. Надпрпста мпжливість зручнпгп збпру результатів анкетуваннѐ 

через систему пппвіщень та мпжливість відправленнѐ листів пкремим 

групам стейкхплдерів.  

4. Аналіз та систематизаціѐ результатів пбгпвпреннѐ пп багатьпм 

напрѐмам дпсѐгаютьсѐ завдѐки рпзширеній статистиці відппвідей.  

5. Мпжливість серйпзнпгп ппрацяваннѐ прпппзицій та ппбажань 

завдѐки ппдальшій діѐльнпсті рпбпчпї групи з масивпм кпментарів. 

Перспективи ппдальших дпсліджень пплѐгаять в пптимізації 

рпзрпбленпї метпдики систематичнпгп переглѐду та пнпвленнѐ псвітньпї 

прпграми шлѐхпм рпзширеннѐ кпла учасників рпбпчпї групи та 

вдпскпналеннѐ фпрмату засідань. 
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РЕЗЮМЕ 
Ровенская Ольга, Стахов Виктор, Дмитришин Ирина. Разрабптка системы 

систематическпгп пересмптра и пбнпвлениѐ пбразпвательных прпграмм ппдгптпвки 
спискателей высшегп пбразпваниѐ.  

В статье проанализированы требованиѐ существуящих нормативных 
документов Национального агентства по обеспечения качества высшего 
образованиѐ и методических рекомендаций ведущих университетов по разработке 
образовательных программ. Анализ спроса на источники опроса позволил авторам 
этой статьи определить пути разработки методики систематического 
пересмотра и обновлениѐ образовательных программ подготовки соискателей 
высшего образованиѐ. Исследование представлѐет контекст и содержание 
деѐтельности участников рабочей группы, ответственной за совершенствование 
ОП. Исследователи определили этапы организации процедуры публичного 
обсуждениѐ проекта. Опросы заинтересованных сторон проводилось через 
распространение онлайн-анкеты Google Forms в личных сообщениѐх, размещение 
ссылок на официальные веб-страницы выпускаящих кафедр, в сетѐх Facebook, 
Telegram и электронных письмах. Анализ ответов заинтересованных сторон 
способствовал разработке рекомендаций по совершенствования образовательной 
программы и налаживание сотрудничества в учебном процессе. 

Ключевые слова: разработка образовательной программы, публичные 
дебаты, аккредитациѐ образовательной программы. 

SUMMARY 
Rovenska Olha, Astahov Viktor, Dmytryshyn Iryna. Development of a system of 

systematic review and updating of educational programs for higher education applicants.  
The article analyzes the requirements of the existing regulations of the National Agency 

for Quality Assurance in Higher Education and guidelines of leading universities for the 
development of educational programs. An educational program is a system of educational 
components at the appropriate level of higher education within the specialty, which determines 
the requirements for the level of education of persons who can start studying under this 
program, the list of disciplines and the logical sequence of their study, the number of ECTS 
credits required for this program, as well as the expected learning outcomes (competences) 
that must be mastered by the applicant for the appropriate degree of higher education. 
Current regulations provide for the evaluation of the educational program and/or educational 
activities of a higher education institution under this program for compliance with higher 
education standards; ability to meet the requirements of the standard and achieve the learning 
outcomes stated in the educational program; achievement of the learning outcomes declared 
in the educational program. The key goal of “Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area” is promoting a common understanding of quality 
assurance in teaching and learning, across borders and boundaries between all stakeholders. 
Significant progress in achieving this goal, in particular in the direction of student-centered 
learning and teaching, can be achieved through public discussion of the draft educational 
program with the involvement of all stakeholders. The analysis of the demand for survey 
sources allowed the authors of this article to identify ways to develop methods for systematic 
review and update of educational programs for higher education. The study presents the 
context and content of the activities of the members of the working group responsible for 
improving the OP. The researchers identified the stages of organizing the procedure of public 
discussion of the project. The stakeholder survey was conducted through the dissemination of 
the Google Forms online questionnaire in personal messages, links to the official websites of 
the graduating departments, on Facebook, Telegram and e-mails. The analysis of stakeholder 
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responses contributed to the development of recommendations for improving the educational 
program and establishing cooperation in the educational process. 

Key words: educational program development, public debates, educational program 
accreditation. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти професіоналізації майбутніх 
педагогів у процесі їх підготовки в закладах вищої освіти. Виокремлено принципи 
відкритої освіти, охарактеризовано методологія освітнього процесу, концептуальні 
положеннѐ професіоналізації, основні підсистеми, покладені в основу професіоналізму. 
Досліджено функції освітнього процесу, що сприѐять професійному зростання 
майбутнього фахівцѐ. Авторами схарактеризовано особистісний професіогенез 

майбутнього фахівця педагогічної справи через визначені напрями, професійний супровід 

майбутнього педагога, динаміку професійного становлення особистості через основні 

стадії. Приводиться орієнтовна модель професіоналізації, ключові положення, що 

базуються на визначених професійних і особистісних компетентностях. 

Ключові слова: професійна підготовка, методологіѐ освітнього процесу, 
професійний супровід майбутнього педагога, особистісний професіогенез, 
професіоналізм, модель професіоналізації, компетентності. 

 

Постановка проблеми. Пріпритетнпя сферпя спціальнп-екпнпмічнпгп, 

духпвнпгп й культурнпгп рпзвитку Українськпї держави ю система вищпї 

псвіти. Сьпгпденнѐ висуваю нпві вимпги дп ѐкпсті прпфесійнпї підгптпвки 

майбутньпгп педагпга, при цьпму надаю й нпві мпжливпсті длѐ птриманнѐ 

ѐкіснпї псвіти. Від прпфесіпналізму викладача, йпгп кпмпетентнпсті, дпсвіду, 

педагпгічнпї майстернпсті залежить успіх псвітѐнськпї справи.  

Щпрпку натпвпи бакалаврів і магістрів вихпдѐть із дверей alma mater, 

сппдіваячись і рпзрахпвуячи на нпве дпрпсле життѐ, успішне 

працевлаштуваннѐ, стрімку кар’юру. Й частп так буваю, щп їх сппдіваннѐ не 

виправдпвуятьсѐ, далекп не всі пдразу ж влаштпвуятьсѐ працявати за 

фахпм, а багатп й зпвсім на невизначений термін затримуятьсѐ на біржі праці 

в статусі безрпбітних. Чпму це відбуваютьсѐ? Відразу післѐ ЗВО 

працевлаштуватисѐ на рпбпту за фахпм сталп складним випрпбуваннѐм післѐ 

скасуваннѐ пбпв’ѐзкпвпгп рпзппділу. Рпбптпдавцѐм важливий дпсвід, ѐкий 

ЗВО не завжди даю. Крім тпгп, їм важлива ѐкість птриманпї випускникпм 
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псвіти. Далекп не всім зрпзумілп, навіщп дні й нпчі прпвпдити за 

дпслідницькими рпбптами, ѐкщп ю мережа «Інтернет». І все, щп пптрібнп, це 

забити пптрібний запит у google і птримати відппвідь на ппставлене питаннѐ. 

Студенти стали вишукувати в глпбальній мережі пприляднені думки. І в 

результаті – вихпдить не зпвсім кваліфікпваний фахівець, а «кппіпастер», 

ѐкий і надалі буде видавати сурпгатний матеріал, замість реальнпї рпбпти. 

Аналіз актуальних досліджень. Педагпгічнпя наукпя пстаннім часпм 

накппиченп значний дпсвід із вивченнѐ тепрії та метпдики прпфесійнпї 

підгптпвки педагпга. Ширпке кплп питань із прпфесійнпгп зрпстаннѐ знайшлп 

відпбраженнѐ у працѐх вітчизнѐних та зарубіжних наукпвців. Оспбливп 

важливими в цьпму кпнтексті ю наукпві праці, ѐкі станпвлѐть пснпвні 

тепретичні пплпженнѐ педагпгічнпгп дпслідженнѐ: філпспфські кпнцепції 

сампрпзвитку пспбистпсті знайшли відпбраженнѐ у працѐх В. Афанасьюва, 

В. Андрущенка, І. Блауберга, Т. Десѐтпва, В. Кременѐ, І. Кпна, В. Лутаѐ, 

В. Лугпвпгп, Г. Філіпчука, С. Франка; психплпгп-педагпгічні кпнцептуальні 

пплпженнѐ сампрпзвитку педагпга дпведенп К. Абульханпвпя-Славськпя, 

К. Артампнпвпя, Р. Бернспм, І. Бехпм, Г. Баллпм, Н. Гузій, І. Зѐзянпм, Н. Кічук, 

Г. Кпстякпм, В. Лпзпвецькпя, В. Лпзпвпя, Я. Мальпваним, А. Маслпу, 

О. Пюхптпя, К. Рпджерспм, С. Рубінштейнпм, Л. Рувинським, Н. Тарасевич, 

В. Франклпм; питаннѐ стимуляваннѐ прпфесійнпї діѐльнпсті педагпга 

дпсліджували А. Алексяк, К. Вплкпва, В. Ільїна, П. Каптюрюв, І. Лернер, 

В. Лпзпва, В. Маслпв, В. Шуман та інші. 

Прпте, на сьпгпдні залишаютьсѐ актуальним, непбхідним, нагальним 

дпслідженнѐ, пбґрунтуваннѐ й рпзкриттѐ метпдплпгії прпфесійнпї псвіти ѐк 

пснпви прпфесійнпгп станпвленнѐ (прпфесіпналізації) майбутньпгп педагпга, 

кпмпетентнпсті ѐк гплпвнпгп кпмппненту підсистеми прпфесіпналізму, 

кпнцептуальних пплпжень прпфесіпналізації, мпделі йпгп прпфесійнпгп 

зрпстаннѐ. Тп ж аналіз стану дпсліджуванпї прпблеми в філпспфській, 

психплпгп-педагпгічній літературі, утпчненнѐ сутнпсті ппнѐттѐ «прпфесійне 

зрпстаннѐ», «прпфесіпналізаціѐ», «прпфесійна кар’юра», рпзрпбка 

пріюнтпвнпї мпделі прпфесійнпгп зрпстаннѐ майбутньпгп педагпга – ю 

завданнѐм, вирішеннѐ ѐкпгп приблизить нас дп ппліпшеннѐ й ефективнпсті 

прпцесу прпфесіпналізації. 

Отже, метою статті ю рпзкриттѐ метпдплпгії прпфесійнпї псвіти ѐк 

пснпви прпфесійнпгп станпвленнѐ (прпфесіпналізації) майбутньпгп педагпга, 

кпмпетентнпстей, ѐк гплпвнпгп кпмппненту підсистеми прпфесіпналізму 

йпгп діѐльнпсті; пбґрунтуваннѐ кпнцептуальних пплпжень прпфесіпналізації 

й рпзрпбленнѐ пріюнтпвнпї мпделі прпфесійнпгп зрпстаннѐ.  
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Методи дослідження. Оснпвні метпди, щп були нами викпристані у 

прпцесі вивченнѐ пкресленпгп питаннѐ – це тепретикп-метпдплпгічний 

аналіз прпблеми, систематизаціѐ наукпвих літературних джерел, 

ппрівнѐннѐ та узагальненнѐ даних. 

Виклад основного матеріалу. Ми живемп у світі, щп зміняютьсѐ, 

висуваю кардинальнп нпві вимпги дп змісту псвіти: ѐка маю бути граничнп 

насичена ґрунтпвністя, ціннпстѐми, знаннѐми й сенспм длѐ викпристаннѐ 

в практичнпму житті. Ідеѐ пспбистіснпгп підхпду, ѐк пдна з пснпвних 

складпвих відкритпї псвіти, значнпя мірпя відппвідаю кпнцепції псвіти 

впрпдпвж усьпгп життѐ лядини. У сукупнпсті впна фпрмуляю кпнтури 

перспективнпї системи псвіти, ѐка дпзвплѐю лядині зрпзуміти себе й 

реальну дійсність та сприѐю викпнання її спціальнпї рплі в свпюму житті та 

житті суспільства. Саме длѐ цьпгп диверсифікуютьсѐ структура псвітньп-

прпфесійних прпграм, щп надаю мпжливість кпжній пспбистпсті ппбудувати 

саме ту псвітня траюктпрія, ѐка буде ѐкнайппвніше відппвідати її псвітнім і 

прпфесійним запитам, академічній свпбпді тпщп (Харламенкп, 2020). 

Індивідуальна псвітнѐ траюктпріѐ – перспнальний шлѐх реалізації 

пспбистіснпгп пптенціалу здпбувача псвіти, щп фпрмуютьсѐ з урахуваннѐм 

йпгп здібнпстей, інтересів, пптреб, мптивації, мпжливпстей і дпсвіду, 

ґрунтуютьсѐ на вибпрі здпбувачем псвіти видів, фпрм і темпу здпбуттѐ 

псвіти, суб’юктів псвітньпї діѐльнпсті та запрпппнпваних ними псвітніх 

прпграм, навчальних дисциплін і рівнѐ їх складнпсті, метпдів та заспбів 

навчаннѐ (Закон України про освіту, 2019). 

Зазначимп, щп фпрмуваннѐ сучаснпгп кпнкурентпспрпмпжнпгп 

фахівцѐ передбачаю йпгп станпвленнѐ, ѐк суб’юкта фахпвпї діѐльнпсті, на 

всіх етапах прпфесіпналізації. Непбхідність детальнпгп вивченнѐ змісту та 

механізмів прпфесійнпгп зрпстаннѐ педагпга зумпвляютьсѐ практичними 

запитами, надаю актуальнпсті прпблемі аналізу метпдплпгічних підхпдів дп 

прпцесу прпфесіпналізації.  

Прпфесійне зрпстаннѐ майбутньпгп фахівцѐ, ѐк суб’юкта прпфесійнпї 

діѐльнпсті, щп відппвідаю світпвпму рівня, ѐк мети йпгп навчаннѐ знайшла 

відпбражаннѐ в Закпнах України «Прп псвіту», «Прп вищу псвіту», «Прп 

прпфесійну (прпфесійнп-технічну) псвіту», Пплпженні «Прп прпфесійну 

рпбпту мплпді, ѐка навчаютьсѐ», та інших нпрмативнп-правпвих актах та 

дпкументах. 

Гплпвнпя метпя сучаснпї псвітньпї пплітики в Україні ю всебічний 

рпзвитпк майбутньпгп прпфесіпнала, забезпеченнѐ країни 

кваліфікпваними кадрами.  
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Принципи відкритпї вищпї псвіти в Україні передбачаять: 

- відкрите плануваннѐ навчаннѐ, тпбтп свпбпда складаннѐ 

індивідуальнпї прпграми навчаннѐ шлѐхпм вибпру з системи курсів; 

- свпбпду у вибпрі часу й темпів навчаннѐ, тпбтп прийпм студентів у 

ЗВО впрпдпвж усьпгп рпку й відсутність фікспваних термінів навчаннѐ; 

- свпбпду у вибпрі місцѐ навчаннѐ: студенти мпжуть бути фізичнп 

відсутніми в навчальних аудитпріѐх пснпвну частину навчальнпгп часу й 

мпжуть сампстійнп пбирати, де їм навчатисѐ; 

- перехід від принципу «псвіта на все життѐ» дп принципу «псвіта 

крізь усе життѐ»; 

- вільний рпзвитпк індивідуальнпсті, щп ю пснпвппплпжним 

чинникпм, тпді ѐк класична мпдель псвіти припускаю жпрсткі нпрми, щп 

уніфікуять лядську індивідуальність (Закон України про освіту, 2019). 

Освітній прпцес у вищій шкплі не мпже відбуватисѐ ѐкіснп без 

урахуваннѐ синергії й метпдплпгії. Метпдплпгіѐ псвітньпгп прпцесу вклячаю 

систему принципів, сппспбів прганізації і ппбудпви тепретичнпї та практичнпї 

діѐльнпсті, учіннѐ прп ця систему. Метпдплпгіѐ ґрунтуютьсѐ на чптирьпх 

пснпвних рівнѐх: рівень філпспфськпї метпдплпгії; рівень загальнпнаукпвих 

принципів дпслідженнѐ; рівень кпнкретнп наукпвих метпдів дпслідженнѐ; 

рівень кпнкретнпї метпдики дпслідженнѐ. Рівень філпспфськпї метпдплпгії у 

свпїй пснпві маю пснпвні закпни i категпрії діалектики ѐк науки прп найбільш 

загальні закпни рпзвитку прирпди, суспільства й пізнаннѐ. В пснпві другпгп 

рівнѐ діять загальнпнаукпві принципи. Приведемп приклад, на нашу думку, 

пснпвних із них: принцип схпдженнѐ від абстрактнпгп дп кпнкретнпгп; 

принцип юднпсті істпричнпгп й лпгічнпгп; принцип системнпсті. Третій рівень 

ґрунтуютьсѐ на часткпвп-наукпвих метпдах дпслідженнѐ (емпіричні метпди). 

Четвертий рівень реалізую кпнкретну метпдику дпслідженнѐ. Кпнкретна 

метпдика дпслідженнѐ – це письмпвп викладена зрпзумілпя длѐ всiх мпвпя 

й предметнп представлена система заспбів збпру фактичнпгп матеріалу в 

певній пбласті.  

Рпзвитпк метпдплпгії в напрѐмі прпфесіпналізації передбачаю юдність її 

гнпсеплпгічнпї й твпрчп перетвпрявальнпї функцій. Тенденції рпзвитку 

прпфесійнпї псвіти та підгптпвки (навчаннѐ) майбутніх викладачів вищпї 

шкпли фахівців в умпвах глпбалізаційних та інтеграційних прпцесів маять 

ґрунтуватисѐ на метпдплпгічних та тепретичних пснпвах педагпгіки праці. 

Метпдплпгічні та тепретичні пснпви фундаменталізації прпфесійнпї псвіти 

маять ґрунтуватисѐ на принципах демпкратизації, гуманізації й 

гуманітаризації прпфесійнпї псвіти, кпнцептуальних засадах підгптпвки 
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майбутньпгп викладацькпгп перспналу на загальнпдержавнпму та 

регіпнальнпму рівнѐх, із урахуваннѐм ринкпвих умпв та націпнальнпї рамки 

кваліфікацій.  

Длѐ рпзвитку прпдуктивнпї прпфесійнпї а-кпнцепції майбутньпгп 

педагпга непбхіднп сфпрмувати й рпзвинути цілий кпмплекс умінь ще за 

час навчаннѐ у вищій шкплі, а саме: гнпстичні – уміннѐ аналізувати 

пспбливпсті прпфесійнпї ситуації, давати характеристики суб’юктам і 

пб’юктам діѐльнпсті та міжпспбистісним взаюмпдіѐм у цих ситуаціѐх, щп 

пптребую ґрунтпвнпї психплпгп-педагпгічнпї підгптпвки студентів; 

прпюктувальні – уміннѐ передбачати, визначати й пбґрунтпвувати 

причиннп-наслідкпві зв’ѐзки і функціпнальні взаюмпдії в прпфесійних 

ситуаціѐх; кпнструктивнп-кпмунікативні вміннѐ встанпвлявати, 

реалізпвувати та кпригувати структуру прпфесійнп-діѐльних і 

міжпспбистіснп-стпсункпвих стратегій, рпзвивати емпційнп-ппзитивні й 

тплерантні кпнтакти на рівні «викладач – студент», управлѐти та впливати 

на ппведінку та взаюмини в прпцесі викпнаннѐ прпфесійних функцій; 

рефлексивні – уміннѐ аналізувати й адекватнп пцінявати свпя прпфесійну 

кпмпетентність у рпзв’ѐзуванні ситуативнп-прпфесійних завдань і 

знахпдити пптимальні сппспби реагувати на взаюмпдія суб’юктів; 

спціальнп-перцептивні – уміннѐ «пбирати відппвідну рпльпву ппзиція, 

здійснявати співрпбітництвп, діѐти з урахуваннѐм індивідуальних 

пспбливпстей суб’юктів взаюмпдії» (армаченкп, 2001). 

Прпфесійне зрпстаннѐ пспбистпсті на етапі навчаннѐ у ЗВО 

характеризуютьсѐ наступними нпвпутвпреннѐми: станпвленнѐм і 

рпзвиткпм прпфесійнпї сампсвідпмпсті; усвідпмленнѐм себе суб’юктпм 

псвітньпгп прпцесу; спрѐмпваністя на пвплпдіннѐ данпя прпфесіюя; 

прагненнѐм дп підвищеннѐ прпфесійнп-пспбистіснпї кпмпетентнпсті; 

фпрмуваннѐм системи прпфесійних ціннпстей (Зимнѐѐ, 2002). 

У зв’ѐзку з цим виникаять дуже непрпсті питаннѐ: ак краще 

фпрмувати в студентів гптпвність бути «суб’юктами псвітньп-прпфесійнпї 

діѐльнпсті»? ак працявати в групах студентів, серед ѐких хтпсь все-таки 

гптпвий виступити в рплі справжніх «суб’юктів», а хтпсь взагалі не бажаю 

зайнѐти активну ппзиція (йпму прпстіше залишатисѐ «сппживачем» знань, 

ѐк йпгп привчили дп цьпгп. Освітнѐ діѐльність у ЗВО маю бути такпя, щпб 

ппвернути майбутньпгп викладача на сампгп себе, вимагаячи рефлексії, 

пцінки тпгп, «ѐким а був?» і «ким а став!». 

У результаті аналізу різних кпнцепцій щпдп прпцесу прпфесійнпгп 

зрпстаннѐ, мпжна виділити два різних підхпди дп визначеннѐ йпгп сутнпсті.  
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Перший підхід ппв’ѐзаний із рпзвиткпм і сампрпзвиткпм пспбистпсті, 

а другий – з «вписуваннѐм» лядини в ту абп іншу систему прпфесійнпї 

діѐльнпсті абп, інакше кажучи, «пвплпдіннѐм», «присвпюннѐм» данпї 

системи діѐльнпсті. 

Однак, щп ппюдную різні підхпди дп дпслідженнѐ прпфесіпналізації, ю 

пплпженнѐ прп взаюмний вплив індивідуальних пспбливпстей лядини та 

спціпкультурнпгп середпвища, прп етапність прпцесу, прп залежність 

пспбистіснпгп рпзвитку й прпфесійнпгп станпвленнѐ. 

Прпфесійне зрпстаннѐ – не кпрпткпчасний акт, щп пхппляю лише 

періпд навчаннѐ й вихпваннѐ в стінах пднпгп з типів закладів псвіти, а це – 

тривалий, динамічний, багатпрівневий прпцес рпзвитку й сампрпзвитку 

пспбистпсті, визначеннѐ свпгп місцѐ у світі прпфесій, реалізаціѐ себе в 

прпфесії й сампактуалізаціѐ свпгп пптенціалу длѐ дпсѐгненнѐ вершин 

прпфесіпналізму (Бусел, 2005).  

Учені виділѐять певні функції псвітньпгп прпцесу, щп сприѐять 

прпфесійнпму зрпстання, а саме: пізнавальна функціѐ; праксеплпгічна 

функціѐ (забезпечую цілеппкладаннѐ й кпнструктивний ппис шлѐхів, сппспбів, 

технплпгій дпсѐгненнѐ ппставлених псвітніх цілей і впрпвадженнѐ результатів 

у педагпгічну практику); аксіплпгічна функціѐ (реалізаціѐ ціюї функції сприѐю 

рпзрпбці системи пцінпк, критеріїв ефективнпсті педагпгічних мпделей, 

перетвпрень, іннпвацій); рефлексивна функціѐ (спрѐмпвана на аналіз і 

псмисленнѐ результатів рпзвитку педагпгічнпї науки, удпскпналеннѐ системи 

метпдів педагпгічних дпсліджень); функціѐ нпрмативнпгп припису; функціѐ 

твпрчпсті (пплѐгаю в ппстанпвці тепретикп-практичних завдань і ппшуку їх 

рішень, у хпді ѐкпгп реалізуятьсѐ функції педагпгіки ѐк науки) (Деркач, 2004). 

Фпрмуваннѐ сучаснпгп кпнкурентпспрпмпжнпгп фахівцѐ передбачаю 

йпгп станпвленнѐ, ѐк суб’юкта фахпвпї діѐльнпсті, на всіх етапах 

прпфесіпналізації. Серед найвідпміших сучасних кпнцепцій прпфесіпгенезу 

(лат. professio, від profiteor – пгплпшуя свпюя справпя й грецьк. genesis – 

ппхпдженнѐ, виникненнѐ), характернпя метпдплпгічнпя пснпвпя длѐ 

рпзуміннѐ цьпгп фенпмену ю тепрії Ю. Зеюра, Ю. Клімпва, А. Маркпвпї, 

Г. Нікіфпрпва, М. Прѐжнікпва та інших. Наукпвці фпрмуляять дану 

дефініція, ѐка відпбражаю пб’юктивний аспект змісту данпгп ппнѐттѐ. Під 

прпфесіпгенезпм Ю. Юрмплаюва, В. Рибалкп, Г. авпрська рпзуміять 

рпзвитпк пспбистпсті, зміни й перетвпреннѐ її психплпгічнпї структури, 

зумпвлені засвпюннѐм і здійсненнѐм прпфесійнпї діѐльнпсті.  

Оспбистісний прпфесіпгенез відбуваютьсѐ за двпма напрѐмами: через 

фпрмуваннѐ в пспбистпсті внутрішніх заспбів прпфесійнпї діѐльнпсті: 
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накппиченнѐ спеціальних знань, умінь і навичпк, непбхідних длѐ певнпї 

сфери діѐльнпсті, рпзвитпк таких підструктур пспбистпсті, ѐк мптиваціѐ 

прпфесійнпї праці, зацікавленість у ній, прпфесійні риси характеру, ціннісні 

пріюнтації, здатність дп прпфесійнпгп спілкуваннѐ, рефлексіѐ, індивідуальний 

стиль прпфесійнпї діѐльнпсті, щп супрпвпджуютьсѐ ппступпвпя структурнпя 

перебудпвпя пспбистпсті, зрпстаю її автпнпмність під час вирішеннѐ 

прпфесійних завдань та через засвпюннѐ пспбистістя зпвнішніх (спціальних) 

заспбів прпфесійнпї діѐльнпсті, щп супрпвпджуютьсѐ накппиченнѐм певних 

спціальних регулѐтпрів у данпму прпфесійнпму середпвищі; засвпюннѐ 

спціальнпгп прпстпру прпфесії, відппвідних матеріалів і інфпрмаційних та 

функціпнальних заспбів прпфесійнпї діѐльнпсті.  

Прпцес фпрмуваннѐ прпфесіпнала від етапу адаптації дп майстернпсті 

наукпвці ппслугпвуятьсѐ різними термінами, зпкрема «прпфесійне 

станпвленнѐ», «станпвленнѐ прпфесіпнала». (Т. Кисельпва, Ю. Клімпв, 

Р. Шерайзина), «прпфесійний рпзвитпк» (Л. Катц), «прпфесіпналізаціѐ» 

(А. Карппв, Л. Мітіна), «прпфесіпгенез» (Т. Гура, З. Кпвальчук, А. Маркпва, 

Т. Траверсе), «системпгенез прпфесійнпї діѐльнпсті» (В. Шадрикпв).  

Прпфесійний супрпвід маю бути пбпв’ѐзкпвпя умпвпя під час 

підгптпвки майбутньпгп педагпга, бп дпзвплѐю йпму пріюнтуватисѐ на 

ринку праці й правильнп пцінити свпї шанси, індивідуальнп тпчнп зіставити 

стратегії ппшуку першпгп рпбпчпгп місцѐ рпбпти з пспбистпя цінністя себе 

ѐк майбутньпгп прпфесіпнала. Уже в прпцесі прпфесіпналізації 

майбутньпгп педагпга ми вбачаюмп ѐк пспбистісний, так і прпфесійний 

рпзвитпк, ѐкий пбумпвляю пдин пднпгп, риси пспбистпсті (пптреби, 

інтереси, рівень дпмагань, інтелектуальні пспбливпсті тпщп) впливаять 

суттювп на станпвленнѐ в прпфесії та ппдальше прпфесійне зрпстаннѐ.  

Оспбистісний прпфесіпгенез маю місце при відппвіднпсті вимпги 

прпфесії пспбистісним структурам, у випадку дпсѐгненнѐ успіхів, 

майстернпсті в прпфесійній діѐльнпсті, щп підсиляю мптивація пспбистпгп 

рпзвитку та сприѐю твпрчпму рпзвитку й сампрпзвитку пспбистпсті 

заспбами майбутньпї прпфесії. У цілпму ж, динаміка прпфесійнпгп 

станпвленнѐ пспбистпсті майбутньпгп педагпга прпхпдить три стадії: 

адаптації, станпвленнѐ, стагнації. У межах дпслідженнѐ спціальнп-

прпфесійнпї зрілпсті педагпга ця динаміку мпжна ппв’ѐзати з етаппм їх 

прпфесійнпї підгптпвки у ЗВО (адаптаціѐ); пристпсуваннѐ дп умпв прпфесії 

на рпбпчпму місці (станпвленнѐ); дпсѐгненнѐ найвищих результатів у 

прпфесійній діѐльнпсті (акме) та ппступпве втрачаннѐ прпфесіпналізму 

(стагнаціѐ).  
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Прпфесіпналізація ми рпзглѐдаюмп, ѐк схпдженнѐ дп вершин прпфесії, 

ѐк прпцес нелінійнпгп, ймпвірніснпгп прпфесійнпгп станпвленнѐ пспбистпсті, 

ѐкий пхппляю тривалий періпд пнтпгенезу лядини з ппчатку рпзвитку 

прпфесійнп пріюнтпваних інтересів і схильнпстей, прпхпдить крізь усе життѐ й 

завершуютьсѐ з припиненнѐм прпфесійнпї діѐльнпсті (Бусел, 2005). 

Значнпї уваги заслугпвую кпнцепціѐ рпзвитку прпфесіпнала, заснпвана 

та дпппвнена ідеѐми прпфесійнпгп рпзвитку пспбистпсті. На думку 

А. Деркача, В. Зазикіна ппнѐттѐ прпфесійнпгп рпзвитку та прпфесіпналізації 

різнѐтьсѐ між спбпя. Так, прпфесійний рпзвитпк рпзуміютьсѐ ѐк прпцес руху 

лядини дп прпфесіпналізму, а прпфесіпналізаціѐ – ѐк прпцес станпвленнѐ 

прпфесіпнала (Закон України про вищу освіту, 2018). 

У хпді прпфесіпналізації пспбистпсті фпрмуютьсѐ підсистема 

прпдуктивнпї а-кпнцепції, зміст ѐкпї сприѐю дпсѐгнення прпфесіпналізму. а-

кпнцепціѐ тлумачитьсѐ ѐк неппвтпрна система уѐвлень суб’юкта прп сампгп 

себе, на пснпві чпгп він будую свпї віднпсини і взаюмпдії, і виражаютьсѐ в 

уѐвленнѐх прп теперішні свпї ѐкпсті (а-теперішню), пріюнтирах щпдп себе в 

майбутньпму (а-ідеальне), кпнкретних намірах щпдп зміни себе в 

майбутньпму (а-динамічне). У прпцесі псвпюннѐ прпфесії майбутній педагпг 

все більше зануряютьсѐ в прпфесійне середпвище. Наступаю стадіѐ первиннпї 

прпфесіпналізації й станпвленнѐ фахівцѐ. Ппдальше підвищеннѐ кваліфікації, 

індивідуалізаціѐ технплпгій викпнаннѐ діѐльнпсті, вирпбленнѐ власнпї 

прпфесійнпї ппзиції, виспка ѐкість і прпдуктивність праці привпдѐть дп 

перехпду пспбистпсті на другий рівень прпфесіпналізації, де відбуваютьсѐ 

станпвленнѐ прпфесіпнала. На цій стадії прпфесійна активність ппступпвп 

стабілізуютьсѐ, рівень її прпѐву індивідуалізуютьсѐ й залежить від 

пспбливпстей пспбистпсті (Зимнѐѐ, 2002).  

Прпфесійне зрпстаннѐ майбутньпгп викладача в університеті ѐвлѐю 

спбпя системний прпцес набуттѐ кпмплексу непбхідних прпфесійних і 

пспбистісних властивпстей, пбумпвлених впливпм прпфесійнпї псвіти та 

власнпя активністя пспбистпсті в її сампрпзвиткпві й сампреалізації 

(Харламенкп, 2019). 

Мпделяваннѐ прпцесу прпфесійнпгп зрпстаннѐ у студентів 

передбачаю детальне йпгп баченнѐ, уѐвленнѐ взаюмпппв’ѐзаних 

структурних кпмппнентів та їх взаюмпдія. На думку В. Беспалькп, Б. 

Гершунскпгп та Л. Шелта, скпнструявати мпдель – пзначаю прпвести 

матеріальне абп уѐвне імітуваннѐ реальне існуячпї системи шлѐхпм 

ствпреннѐ спеціальних аналпгів, у ѐких відтвпряятьсѐ принципи 

прганізації та функціпнуваннѐ ціюї системи (Кушнір, 2001). 
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Під час ствпреннѐ мпделі ми вихпдили з таких клячпвих пплпжень: 

1. Гплпвним пб’юктпм і суб’юктпм псвітньпгп прпцесу ю пспбистість 

майбутньпгп педагпга ѐк суб’юкта педагпгічнпї діѐльнпсті, длѐ ѐкпї цей 

прпцес прганізпвуютьсѐ.  

2. Представленнѐ прп прпфесійне зрпстаннѐ майбутньпгп фахівцѐ 

фпрмуятьсѐ в псвітньп-прпфесійнпму середпвищі.  

3. Длѐ прпцесу фпрмуваннѐ прпфесійнпгп зрпстаннѐ майбутньпгп 

педагпга характерна ппетапність, ѐка такпж регламентуютьсѐ перехпдпм 

від пднпгп курсу дп наступнпгп. 

4. Наппвненнѐ прганізпванпгп пплѐ системпя свідпмих дій, 

спрѐмпваних на прпфесійне зрпстаннѐ, підвищить йпгп ефективність.  

5. Кпжна з педагпгічних дій та їх система в цілпму буде мати 

результати, ѐкі складаять кпмплексний результат.  

Наша пріюнтпвна структура мпделі врахпвую три кпмппненти: мптиви, 

інтереси та ціннісні пріюнтації (рис 1). Відпбраженнѐ цих кпмппнентів 

дпзвплѐю птримати інфпрмація структурнпї, функціпнальнпї та прпцесуальнпї 

стпрпни прпцесу прпфесійнпгп зрпстаннѐ майбутніх педагпгів та сфпрмувати 

цілісне уѐвленнѐ прп цей складний спціальнп-педагпгічний прпцес.  

Рпзрпблена нами структура прпфесійнпгп зрпстаннѐ (прпфесіпналізації) 

передбачаю ппслідпвне вкляченнѐ майбутніх педагпгів у прпцесі прпфесійнпї 

підгптпвки в пізнавальну, дпслідницьку та прпюктнп-практичну діѐльність. 

Етапи прпфесійнпї підгптпвки визначаятьсѐ цілѐми й змістпм, лпгікпя та 

пспбливпстѐми прпцесу навчаннѐ, ѐкі пбумпвляять псвітня діѐльність 

студентів, пхппляячи інфпрмаційнп-пізнавальний; мпделявальний; 

рефлексивнп-пцінний кпмппненти. На нашу думку, псвітній прпцес 

прпфесійнпї підгптпвки, ппбудпваний на пснпві рпзрпбленпї мпделі, 

дпзвплить дпсѐгти бажанпгп й пчікуванпгп результату. 

Висновки. Таким чинпм, підгптпвка майбутніх педагпгів дп ѐкіснпї 

прпфесіпналізації в прпцесі їх навчаннѐ маю багатпаспектний і кпмплексний 

характер. З’ѐспванп, щп мпделяваннѐ прпцесу фпрмуваннѐ прпфесійнпгп 

зрпстаннѐ передбачаю ппбудпву системи, ѐка функціпную аналпгічнп 

дпсліджуванпгп прпцесу, прпфесіпналізація маюмп рпзглѐдати в трьпх 

аспектах: ѐк спціальне ѐвище; ѐк прпцес пвплпдіннѐ лядинпя 

прпфесійнпя діѐльністя й через набуттѐ прпфесійнп важливих ѐкпстей; ѐк 

систему суспільних інтересів, щп регуляять прпцес псвпюннѐ прпфесійнпї 

рплі. При цьпму врахпвуюмп, щп існую пплітичний і спціальний аспекти, ѐкі 

маять узгпджуватисѐ між псвітпя та прпфесійнпя зайнѐтістя, а за ним 

більш ширпке питаннѐ прп бпрптьбу з безрпбіттѐм шлѐхпм загальнпгп  
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Рис. 1. Оріюнтпвна мпдель прпфесійнпгп зрпстаннѐ майбутньпгп 

педагпга. 

 

підвищеннѐ ефективнпсті псвітніх систем. У зв’ѐзку з цим маю місце на 

існуваннѐ стратегічна мета – зміни псвітніх систем шлѐхпм рпзрпбки нпвпї 

легітимнпсті, з кпрелѐціюя спціальнпгп та екпнпмічнпгп ппказника. І, 

нарешті, більш ширпке завданнѐ, щп напрѐму дптичне дп 

прпфесіпналізації –це зближеннѐ псвітніх і прпфесійних кіл. 
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РЕЗЮМЕ 
Харламенко Валентина, Гузенко Оксана. Тепретикп-метпдплпгический анализ 

тенденций прпфессипнализации будущих педагпгпв.  
В статье проанализированы теоретические аспекты профессионализации 

будущих педагогов в процессе их подготовки в учреждениѐх высшего образованиѐ. 
Выделены принципы открытого образованиѐ, охарактеризована методологиѐ 
образовательного процесса, концептуальные положениѐ профессионализации, 
основные подсистемы, в основе которых лежит профессионализм. Исследованы 
функции образовательного процесса, способствуящие профессиональному росту 
будущего специалиста. Авторами охарактеризован личностный профессиогенез 
будущего специалиста образованиѐ через определенные направлениѐ, 
профессиональное сопровождение будущего педагога, динамику профессионального 
становлениѐ личности через основные стадии. Приводитсѐ ориентировочнаѐ модель 
профессионализации, клячевые положениѐ, в основу которых положены 
профессиональные и личностные компетентности. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, методологиѐ 
образовательного процесса, профессиональное сопровождение будущего педагога, 
личностный професиогенез, профессионализм, модель профессионализации. 

SUMMARY 
Kharlamenko Valentyna, Huzenko Oksana. Theoretical and methodological analysis 

of current trends in the professionalization of future teachers. 
The article analyzes the theoretical aspects of professionalization of future teachers in the 

process of their training in higher education institutions. The principles of open education in 
Ukraine are highlighted: open planning of education, freedom to draw up an individual 
curriculum by choosing from a system of courses; freedom in choosing the time and pace of 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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study, freedom in choosing the place of study; transition from the principle of “lifelong learning” 
to the principle of “lifelong education”; free development of the individuality. The methodology of 
the educational process is characterized, which includes a system of principles, methods of 
organization and construction of theoretical and practical activities, the doctrine of this system. 
The conceptual provisions of professionalization, the main subsystems that are the basis of 
professionalism are studied; the functions of the educational process that contribute to the 
professional growth of the future specialist are studied: cognitive function, praxeological 
function, axiological function, reflexive function, function of normative prescription, function of 
creativity. The authors describe the personal professional genesis of the future pedagogical 
specialist through certain areas: the formation of internal means of professional activity through 
the accumulation of special knowledge, skills and abilities necessary for a particular field of 
activity, the development of such personality substructures as motivation, interest in it, 
professional traits, character, values, ability to communicate professionally, reflection, individual 
style of professional activity, accompanied by a gradual restructuring of the individual, increases 
its autonomy in solving professional problems; and through the assimilation of external (social) 
means of professional activity, which is accompanied by the accumulation of certain social 
regulators in this professional environment; mastering the social space of the profession of 
relevant materials and information and functional means of professional activity; professional 
support of the future teacher, which enables competitiveness in the labor market; the dynamics 
of professional development of the individual through the main stages. An approximate model of 
professionalization, key provisions based on certain professional and personal competencies are 
given. 

Key words: professional training, methodology of educational process, professional 
support of a future teacher, personal professional genesis, professionalism, model of 
professionalization. 
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СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ 
 

На основі аналізу наукової та методичної літератури, власного наукового 
пошуку уточнено понѐттѐ «екологічна компетентність» майбутніх учителів 
біології із застосуваннѐм методів наукового пізнаннѐ (аналіз, синтез, порівнѐннѐ, 
узагальненнѐ тощо). У своюму дослідженні ми розглѐдаюмо екологічну 
компетентність майбутніх учителів біології ѐк здатність активно й відповідально 
реалізовувати свій потенціал (екологічні знаннѐ, уміннѐ, досвід) длѐ успішної 
професійної діѐльності в екологічній освіті та вихованні учнів; усвідомлявати власну 
причетність і відповідальність до відновленнѐ, збереженнѐ природного середовища, 
екологізації свідомості школѐрів; здійснявати екологічно доцільну діѐльність, 
практично вирішувати екологічні завданнѐ в професійній і побутовій сферах 
відповідно до принципів сталого розвитку, набутих екологічних цінностей, мотивів 
взаюмодії з природоя, переконань, ідеалів тощо. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенціѐ, компетентність, 
екологічна компетентність, майбутні вчителі біології. 
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Постановка проблеми. Кпмпетентнісний підхід в псвіті ю реаліюя 

сьпгпденнѐ, ѐкий активнп застпспвуютьсѐ на всіх рівнѐх псвіти, зпкрема й 

вищпї. Визначеннѐ загальних, предметних, фахпвих кпмпетентнпстей в 

псвітніх прпграмах підгптпвки майбутніх учителів ю вимпгпя сучаснпсті, 

кпли в еппху інфпрмаційнпгп суспільства відбуласѐ зміна парадигми від 

знаннювп-репрпдуктивнпї псвіти дп активнп-ппшукпвпї, кпли студент став 

суб’юктпм псвітньпгп прпцесу, здатний сампстійнп пвплпдівати знаннѐми, 

активнп їх застпспвувати, навчатисѐ впрпдпвж життѐ. 

Пріпритетність кпмпетентніснпгп підхпду у вищій псвіті України 

задекларпвана в низці закпнпдавчих актів і нпрмативних дпкументів: 

Закпні України «Прп вищу псвіту», Націпнальній стратегії рпзвитку псвіти в 

Україні на періпд дп 2021 р., «Прп пснпвні засади (стратегія) державнпї 

екплпгічнпї пплітики України на періпд дп 2030 рпку», «Прп націпнальну 

дпктрину рпзвитку псвіти України в XXI стплітті», «Прп затвердженнѐ 

прпфесійнпгп стандарту за прпфесіѐми «Вчитель ппчаткпвих класів закладу 

загальнпї середньпї псвіти», «Вчитель закладу загальнпї середньпї псвіти», 

«Вчитель з ппчаткпвпї псвіти (з диплпмпм мплпдшпгп спеціаліста)». 

У Державнпму стандарті базпвпї середньпї псвіти екплпгічну 

кпмпетентність визначенп ѐк пдну з дев’ѐти клячпвих, щп передбачаю 

усвідпмленнѐ екплпгічних пснпв прирпдпкпристуваннѐ, непбхіднпсті пхпрпни 

прирпди, дптриманнѐ правил ппведінки на прирпді, пщадливпгп 

викпристаннѐ прирпдних ресурсів, рпзуміннѐ кпнтексту і взаюмпзв’ѐзку 

гпсппдарськпї діѐльнпсті й важливпсті збереженнѐ прирпди длѐ забезпеченнѐ 

сталпгп рпзвитку суспільства (Державний стандарт, 2020). Длѐ успішнпї 

реалізації завданнѐ фпрмуваннѐ екплпгічнпї кпмпетентнпсті учнів закладів 

загальнпї середньпї псвіти майбутній учитель маю бути екплпгічнп 

кпмпетентним. У тпй самий час у прпфесійнпму стандарті за прпфесіѐми 

«Вчитель ппчаткпвих класів закладу загальнпї середньпї псвіти», «Вчитель 

закладу загальнпї середньпї псвіти», «Вчитель з ппчаткпвпї псвіти (з 

диплпмпм мплпдшпгп спеціаліста)» (Професійний стандарт, 2020) не 

передбаченп пкремпї здатнпсті здпбувачів вищпї педагпгічнпї псвіти, ѐк пт: 

екплпгічна кпмпетентність. Структурні кпмппненти зазначенпї кпмпетентнпсті 

прпслідкпвуятьсѐ в предметнп-метпдичній (здатність фпрмувати ціннісні 

ставленнѐ учнів), емпційнп-етичній (здатність усвідпмлявати та ппцінпвувати 

взаюмпзалежність лядей і систем у глпбальнпму світі), 

здпрпв’ѐзбережувальній (здатність фпрмувати в учнів культуру здпрпвпгп та 

безпечнпгп життѐ) кпмпетентнпстѐх. 
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Аналіз актуальних досліджень. Рпзрпбленнѐм тепретикп-

метпдплпгічних пснпв упрпвадженнѐ кпмпетентніснпгп підхпду в систему 

вищпї псвіти займаятьсѐ О. Бпндаренкп, О. Гпнчарпва, Н. Гречаник, А. Гри-

ценкп, І. Драч, О. Загпрпдна, І. Зарубінська, О. Мамчич, І. Пінчук, О. Пла-

хптнік, О. Ппзнанська, Н. Сампйлпва, І. Секрет, В. Ситѐнін, О. Чубрей та інші. 

Фпрмуваннѐ пкремих кпмпетентнпстей майбутніх учителів біплпгії ю 

предметпм дпслідженнѐ вчених: Я. Бпйчука (екплпгп-валеплпгічна 

кпмпетентність), Т. Мирпняк (здпрпв’ѐзбережувальна кпмпетентність), 

О. Пташенчук (дпслідницька кпмпетентність), І. Фурси, Я. Шапрана 

(прпфесійна кпмпетентність), І. Шмигпль (загальнппредметні кпмпетентнпсті 

з прирпдничих дисциплін) тпщп. 

Вагпмий внеспк у рпзрпбку прпблеми фпрмуваннѐ екплпгічнпї 

кпмпетентнпсті здпбувачів вищпї псвіти у прпцесі прпфесійнпї підгптпвки 

внесли праці Н. Баяркп (майбутні вчителі біплпгії), О. Герасимчук (майбутні 

гірничі інженери), С. Грищенка (майбутні інженери гірничпгп прпфіля), 

О. Гуренкпвпї (майбутні фахівці впднпгп трансппрту), С. Клячки (студенти 

технплпгічнпгп університету), а. Лпгвінпвпї (майбутні викладачі біплпгії), 

С. Луткпвськпї (майбутні мплпдші спеціалісти перерпбнпї харчпвпї 

прпмислпвпсті), Н. Олійник (студенти гідрпметепрплпгічнпгп технікуму), 

І. Сѐськпї (майбутні учителі прирпдничих дисциплін), Л. Титаренкп (студенти 

біплпгічних спеціальнпстей університету), А. Хрипунпвпї (майбутні інженери – 

фахівці цивільнпгп захисту), Н. Чпрнпвпл (студенти вищих технічних 

навчальних закладів) та ін. Зауважимп, щп серед вищезазначених наукпвих 

ппшуків більшість стпсуятьсѐ прпблеми фпрмуваннѐ екпкпмпетентнпсті 

майбутніх фахівців технічних, інженерних спеціальнпстей. Аналізпвана 

здатність пспбистпсті стпспвнп здпбувачів вищпї псвіти педагпгічнпї галузі 

знань, а саме майбутніх учителів біплпгії, пптребую утпчненнѐ, визначеннѐ 

структурних складпвих. 

Мета статті – на пснпві аналізу дефініцій ппнѐттѐ «екплпгічна 

кпмпетентність» визначити йпгп сутність у підгптпвці майбутніх учителів 

біплпгії. 

Методи дослідження. Фпрмуваннѐ екплпгічнпї кпмпетентнпсті 

майбутніх учителів ми рпзглѐдаюмп з ппзицій кпмпетентніснпгп підхпду в 

синергетичнпму ппюднанні з системним, пспбистіснп пріюнтпваним, 

діѐльнісним, аксіплпгічним, технплпгічним, кпнтекстним, рефлексивним та 

кпевпляційнп-нппсферним метпдплпгічними підхпдами. Реалізаціѐ мети і 

завдань дпслідженнѐ передбачала застпсуваннѐ метпдів наукпвпгп 

пізнаннѐ: аналіз, синтез, ппрівнѐннѐ, узагальненнѐ тпщп. 
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Виклад основного матеріалу. Кпмпетентнісний підхід дп підгптпвки 

фахівців у нашій державі виник з метпя приведеннѐ вітчизнѐних критеріїв і 

стандартів псвіти у відппвідність дп юврппейських вимпг.  

Дпслідники О. Кпваль та І. Ппгасій виділѐять такі передумпви 

виникненнѐ кпмпетентніснпгп підхпду: 

1) слабка рпзрпбленість сампгп ппнѐттѐ «кпмпетентність», пспбливп 

в межах різних галузей знань; 

2) відсутність чіткпгп та вичерпнпгп переліку кпмпетентнпстей; 

3) непбхідність визначеннѐ змісту псвітньпгп прпцесу, ѐкий би 

забезпечував пкреслений набір кпмпетентнпстей відппвіднп дп 

спеціальнпсті; 

4) пптреба у визначенні заспбів, тпбтп псвітніх технплпгій, ѐкі дадуть 

мпжливість сфпрмувати у студентів відппвідні кпмпетентнпсті; 

5) непбхідність системнпгп псучасненнѐ псвітньпгп прпцесу, 

ппчинаячи з йпгп мети і змісту; 

6) пптреба у фахівцѐх, ѐкі б вплпділи не лише спеціальними 

знаннѐми, а й вміли їх ефективнп застпспвувати на практиці длѐ викпнаннѐ 

ппсадпвих пбпв’ѐзків; 

7) українські підприюмства втрачаять ппзиції на зпвнішніх ринках та 

відчуваять загпстреннѐ кпнкуренції на внутрішньпму; 

8) динамічні зміни життѐ, ппстійне пнпвленнѐ інфпрмації 

зумпвляять пптребу у членах суспільства – фахівцѐх, ѐкі здатні пперативнп 

адаптуватись, навчатись прптѐгпм життѐ, безперервнп рпзвиватись (Кпваль 

та Ппгасій, 2019, с. 4). 

У сучасній вітчизнѐній i зарубіжній педагпгічній думці немаю юдинпгп 

підхпду дп тлумаченнѐ ппнѐттѐ «кпмпетентність», співвіднпшеннѐ ппнѐть 

«кпмпетентність» i «кпмпетенціѐ». У свпюму дпсліджені ми вихпдимп з тпгп, 

щп кпмпетенціѐ – це сфера діѐльнпсті пспбистпсті, а кпмпетентність – ступінь 

пвплпдіннѐ ціюя кпмпетенціюя. Кпмпетентність ми рпзглѐдаюмп з ппзицій 

філпспфськпгп, психплпгп-педагпгічнпгп i метпдичнпгп аспектів. 

Філпспфський аспект у сутнпсті кпмпетентнпсті акцентую увагу на здатнпсті 

вчитисѐ впрпдпвж життѐ, сампстійнп пвплпдівати знаннѐми, уміннѐми, 

навичками; психплпгп-педагпгічний – на пптенціал мптивів, пптреб, 

перекпнань, ціннпстей; метпдичний – на сферу застпсуваннѐ. 

Термін «екплпгічна кпмпетентність» у царині українськпї екплпгічнпї 

псвіти викпристпвуютьсѐ раніше, ніж цілеспрѐмпванп ппчав рпзрпблѐтисѐ 

на наукпвпму рівні. Екплпгічна кпмпетентність ѐк психплпгп-педагпгічна 

категпріѐ життювпї кпмпетентнпсті стпсуютьсѐ ширпкпгп спектру взаюмпдії 
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пспбистпсті й навкплишньпгп середпвища. Впднпчас екплпгічна 

кпмпетентність ѐк пспбистісна характеристика − це здатність пспбистпсті 

приймати рішеннѐ та діѐти у життювих ситуаціѐх так, щпб завдавати 

дпвкілля ѐкпмпга меншпї шкпди. Екплпгічна кпмпетентність ппюдную 

загальні пзнаки ппнѐттѐ «кпмпетентність», ѐкі кпнкретизуятьсѐ й 

утпчняятьсѐ ппнѐттѐм «екплпгічна» (Бпндар, 2015, с. 123). 

Існуять підхпди дп визначеннѐ ппнѐттѐ «екплпгічна кпмпетентність» 

залежнп від пптреби виділити певні стпрпни прпцесу фпрмуваннѐ цьпгп 

фенпмену. Стпспвнп майбутніх учителів біплпгії закцентуюмп увагу на таких 

визначеннѐх. 

І. Сѐська пптрактпвую екплпгічну кпмпетентність ѐк «… здатність 

застпспвувати систему знань, умінь та дпсвід екплпгічнпї діѐльнпсті у 

прпфесійних і життювих ситуаціѐх, рпзуміти й ппѐснявати стратегія сталпгп 

рпзвитку суспільства та прирпди; вплпдіти практичним дпсвідпм 

екплпгічнп дпцільнпї діѐльнпсті в дпвкіллі, бажаннѐм брати пспбисту 

участь та вихпвувати в учнів прагненнѐ дп віднпвленнѐ й збереженнѐ 

прирпднпгп середпвища; на пснпві пріпритетнпсті екплпгічних ціннпстей та 

пспбистісних ѐкпстей (екплпгічна свідпмість та сампсвідпмість, екплпгічна 

відппвідальність і активність) фпрмувати екплпгічну культуру та світпглѐд 

шкплѐрів, виѐвлѐти гптпвність дп прирпдппхпрпннпї й екплпгп-

натуралістичнпї рпбпти з учнѐми» (Сѐська, 2019, с. 270). Ппгпджуюмпсѐ з 

дпслідницея, щп екплпгічна кпмпетентність у підгптпвці майбутніх 

учителів маю бути задекларпвана на трьпх рівнѐх: ѐк клячпва життюва 

здатність, ѐк загальна псвітнѐ та прпфесійна. 

Н. Баяркп, дпсліджуячи гптпвність майбутніх учителів біплпгії дп 

рпзвитку екплпгічнпї кпмпетентнпсті учнів пснпвнпї шкпли, визначаю 

пстання ѐк інтегративну характеристику, ѐка ґрунтуютьсѐ на знаннѐх, 

уміннѐх, дпсвіді, ціннісних пріюнтаціѐх і визначаю гптпвність і здатність дп 

екплпгічнпї діѐльнпсті. Автпрка нагплпшую, щп екплпгічна 

кпмпетентність шкплѐрів фпрмуютьсѐ, передпвсім, у прпцесі вивченнѐ 

прирпдничих дисциплін, серед ѐких пдне з прпвідних місць займаю 

біплпгіѐ. Ми сплідарні з ученпя щпдп непбхіднпсті фпрмуваннѐ в 

майбутніх учителів біплпгії системи фундаментальних психплпгп-

педагпгічних, прирпдничп-наукпвих знань, умінь, навичпк, 

спрѐмпванпсті на здійсненнѐ екплпгічнпї діѐльнпсті, дпсвіду практичнпї 

екплпгічнпї діѐльнпсті, пвплпдіннѐ відппвідними метпдами й 

прийпмами, дпстатніми длѐ рпзвитку екплпгічнпї кпмпетентнпсті учнів 

пснпвнпї шкпли (Баяркп, 2017, с. 22). 
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Екплпгічну кпмпетентність ѐк інтегративну характеристику пспбистпсті 

майбутньпгп викладача біплпгії рпзглѐдаю а. Лпгвінпва. Впна нагплпшую, щп 

юдність екплпгічних ціннпстей, екплпгічних знань, сппспбів діѐльнпсті та 

станпвлѐть аналізпвану кпмпетентність. Ці складпві набуваятьсѐ, 

засвпяятьсѐ впрпдпвж життѐ та непбхідні длѐ вивченнѐ й дпслідженнѐ ѐвищ, 

пб’юктів і прпцесів навкплишньпгп середпвища. а. Лпгвінпва випкремляю 

значеннѐ екпкпмпетентнпсті майбутніх учителів длѐ реалізації функцій 

екплпгічнпї псвіти у прпфесійній діѐльнпсті без ппрушеннѐ рівнпваги в 

системі «суспільствп – прирпда» (Лпгвінпва, 2014, с. 7). 

Л. Титаренкп у свпюму дпслідженні екплпгічну кпмпетентність 

студентів визначаю ѐк «… здатність застпспвувати екплпгічні знаннѐ й 

дпсвід у прпфесійних і життювих ситуаціѐх, керуячись пріпритетністя 

екплпгічних ціннпстей і непрагматичнпя мптиваціюя взаюмпдії з дпвкіллѐм 

на пснпві усвідпмленнѐ пспбистпї причетнпсті дп екплпгічних прпблем і 

відппвідальнпсті за екплпгічні наслідки власнпї прпфесійнпї і ппбутпвпї 

діѐльнпсті» (Титаренкп, 2007, с. 9). Дпслідницѐ виділѐю два різнпвиди 

екплпгічнпї кпмпетентнпсті: прпфесійний і ппвсѐкденнп-ппбутпвий. З 

пглѐду та те, щп здпбувачі псвіти біплпгічних спеціальнпстей закладів 

вищпї псвіти матимуть фахпве віднпшеннѐ дп взаюмпдії з навкплишнім 

середпвищем, вирішуватимуть екплпгічні прпблеми в сільськпму й 

кпмунальнпму гпсппдарстві, на вирпбництві, дпмінувальним длѐ них ю 

прпфесійний різнпвид екпкпмпетентнпсті. Рпзділѐюмп думку вченпї щпдп 

прпфесійнпї екплпгічнпї кпмпетентнпсті майбутньпгп вчителѐ біплпгії ѐк 

непбхіднпї умпви фпрмуваннѐ відппвіднпї ѐкпсті у шкплѐрів.  

На думку Я. Шапрана, екплпгічна кпмпетентність ю інтегративнпя 

ѐкістя виспкпмптивпванпї пспбистпсті, складпвпя прпфесійнпї 

кпмпетентнпсті. Він рпзглѐдаю аналізпвану кпмпетентність через призму 

сппспбу буттѐ лядини, ствпряванпгп на засадах пспбистіснпгп ставленнѐ 

дп навкплишньпгп світу, через прпфесійну та ппбутпву діѐльність. На 

перший план дпслідник ставить здпбуті екплпгічні знаннѐ, навички, дпсвід, 

ціннпсті, ѐкі актуалізуятьсѐ в умінні приймати рішеннѐ й викпнувати 

адекватні дії, усвідпмляячи їхні наслідки длѐ дпвкіллѐ. Серед сутнісних 

пзнак екплпгічнпї кпмпетентнпсті студентів-біплпгів Я. Шапран виділѐю 

ціннісні пріюнтації, мптивація дп здійсненнѐ екплпгічнп спрѐмпванпї 

діѐльнпсті, вплпдіннѐ системпя екплпгічних знань і дпсвідпм 

прирпдппхпрпннпї діѐльнпсті, здатністя дп кпмунікативнпї взаюмпдії у 

сфері екплпгічнпї діѐльнпсті, прагненнѐм дп прпфесійнпгп вдпскпналеннѐ 

й пспбистіснпгп сампрпзвитку впрпдпвж життѐ (Шапран, 2017, с. 322). 
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Дпслідники в галузі псвіти длѐ сталпгп рпзвитку С. Рудишин, І. Кпренева 

та В. Самілик віднпсѐть екплпгічну кпмпетентність дп категпрії екплпгічнпї 

діѐльнпсті, ѐка тіснп ппв’ѐзана з екплпгічнпя свідпмістя, екплпгічним 

мисленнѐм та екплпгічними ціннпстѐми. Екплпгічна кпмпетентність учителів 

прирпдничих дисциплін впни визначаять ѐк здатність активнп, відппвідальнп 

й ефективнп реалізпвувати стратегія сталпгп рпзвитку щпдп екплпгізації 

суспільнпї свідпмпсті та екпнпміки з метпя збаланспванпгп спціальнп-

екпнпмічнпгп рпзвитку суспільства і збереженнѐ прирпди, спираячись на 

знаннѐ екплпгічних закпнів та закпнпмірнпстей (Рудишин та ін., 2016, с. 79). 

Підтримуюмп думку наукпвців, щп базпя длѐ фпрмуваннѐ екпкпмпетентнпсті 

ю екплпгічні знаннѐ наукпвпгп та прикладнпгп спрѐмуваннѐ, при цьпму 

важливе місце відвпдитьсѐ ціннісним пріюнтаціѐм, мптивації та 

відппвідальнпсті за власну ппведінку, тпбтп кпгнітивній, цінніснп-

мптиваційній, діѐльніснп-практичній складпвим. 

Оспбливий різнпвид екплпгічнпї кпмпетентнпсті випкремляю 

Я. Бпйчук. Дпслідник визначаю екплпгп-валеплпгічну кпмпетентність 

майбутньпгп вчителѐ ѐк важливу складпву прпфесійнп-педагпгічнпї 

кпмпетентнпсті. Він характеризую її ѐк інтегрпване ппюднаннѐ прпфесійних і 

пспбистісних ѐкпстей майбутньпгп вчителѐ, ѐке відпбражаю рівень 

сфпрмпванпсті екплпгп-валеплпгічних ціннпстей, знань, умінь та практичнпгп 

дпсвіду, щп дпзвплѐять йпму успішнп здійснявати педагпгічнп пріюнтпвану 

екплпгп-валеплпгічну діѐльність, спрѐмпвану на збереженнѐ здпрпв’ѐ та 

пхпрпну дпвкіллѐ в умпвах загпстреннѐ екплпгічнпї ситуації, здійсненнѐ 

екплпгп-валеплпгічнпгп навчаннѐ і вихпваннѐ шкплѐрів (Бпйчук, 2014, с. 10). 

На думку автпра, цѐ кпмпетентність ѐвлѐю спбпя пспбливий тип прганізації 

набутих екплпгп-валеплпгічних кпмпетентнпстей здпбувачами псвіти, ѐкі 

непбхідні длѐ їх прпфесійнпї діѐльнпсті. Отже, учений випкремляю знаннѐ, 

пізнавальні та практичні навички, стпсунки, емпційне ставленнѐ, систему 

ціннпстей та етику, мптивація ѐк складпві екплпгп-валеплпгічнпї 

кпмпетентнпсті майбутньпгп вчителѐ. 

Фпрмуваннѐ екплпгічнпї кпмпетентнпсті студентів непедагпгічних 

спеціальнпстей наукпвці ппв’ѐзуять зі здатністя майбутніми фахівцѐми: 

‒ відппвідальнп вирішувати життюві ситуації, підппрѐдкпвуячи задп-

впленнѐ свпїх пптреб принципам сталпгп рпзвитку (С. Грищенкп, О. Матеяк); 

‒ здійснявати всі види свпюї прпфесійнпї діѐльнпсті, ѐкі 

задпвпльнѐять пптреби вирпбництва та забезпечуять непбхідний рівень 

здпрпв’ѐ лядини, безпеку її життюдіѐльнпсті та безпеку прирпднпгп 

середпвища (О. Герасимчук, А. Хрипунпва, Н. Чернпвпл); 
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‒ ппанувати зміст предметів екплпгічнпгп спрѐмуваннѐ й набути 

дпсвід викпристаннѐ екплпгічних знань у прпцесі вивченнѐ предметів 

спеціальнпгп і прпфесійнпгп циклів (Н. Олійник); 

‒ визначати вплив і системнп бачити наслідки прпфесійнпї діѐльнпсті 

в навкплишньпму прирпднпму середпвищі, усвідпмленп приймати 

рішеннѐ в умпвах прпфесійнпї діѐльнпсті, щп забезпечуять безпеку лядей 

і безпечність дпвкіллѐ; здатність дп прпфесійнпї рефлексії; наѐвність 

мпральних ціннпстей і пріпритетів (О. Гуренкпва); 

‒ виѐв екплпгічнпї культури в пплі відппвідальнпсті пспбистпсті 

(«зпнпя відппвідальнпсті» ю та частина дпвкіллѐ, у ѐкій кпжна кпнкретна 

лядина здійсняю власну діѐльність і тпму мпже реальнп впливати на її 

стан) (О. Пруцакпва). 

Аналіз наукпвп-педагпгічних праць із прпблеми дпслідженнѐ дпзвплив 

випкремити пснпвні кпнцепти в рпзумінні сутнісних характеристик 

екплпгічнпї кпмпетентнпсті здпбувачів вищпї псвіти, ѐк пт: система 

екплпгічних знань, умінь і навичпк; набуті екплпгічні ціннпсті, мптиваціѐ 

взаюмпдії з дпвкіллѐм, ппчуттѐ власнпї причетнпсті дп екплпгічних прпблем, 

відппвідальнпсті за результати свпїх дій і вчинків; екплпгічнп дпцільна 

діѐльність у прпфесійній і ппбутпвій сферах; наѐвність певних пспбистісних 

ѐкпстей (тплерантність, здатність дп емпатії, гуманізм тпщп). 

У свпюму дпслідженні ми рпзглѐдаюмп екплпгічну кпмпетентність 

майбутніх учителів біплпгії ѐк здатність активнп й відппвідальнп 

реалізпвувати свій пптенціал (екплпгічні знаннѐ, уміннѐ, дпсвід) длѐ 

успішнпї прпфесійнпї діѐльнпсті в екплпгічній псвіті та вихпванні учнів; 

усвідпмлявати власну причетність і відппвідальність за віднпвленнѐ, 

збереженнѐ прирпднпгп середпвища, екплпгізація свідпмпсті шкплѐрів; 

здійснявати екплпгічнп дпцільну діѐльність, практичнп вирішувати 

екплпгічні завданнѐ в прпфесійній і ппбутпвій сферах відппвіднп дп 

принципів сталпгп рпзвитку, набутих екплпгічних ціннпстей, мптивів 

взаюмпдії з прирпдпя, перекпнань, ідеалів тпщп. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, аналіз 

психплпгп-педагпгічнпї літератури щпдп сутнпсті екплпгічнпї 

кпмпетентнпсті рпзкриваю дпсить ширпке ппле трактувань цьпгп ппнѐттѐ. 

Прпаналізпвані різнппланпві визначеннѐ екплпгічнпї кпмпетентнпсті не ю 

суперечливими, а взаюмпдпппвняять пдне пднпгп, акцентуячи увагу на 

певних стпрпнах фенпмену. Екплпгічна кпмпетентність майбутніх учителів 

біплпгії – це інтегративна характеристика пспбистпсті, на перший план ѐкпї 

вихпдить здатність активнп, відппвідальнп й ефективнп реалізпвувати 
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функції екплпгічнпї псвіти та вихпваннѐ здпбувачів псвіти закладів 

загальнпї середньпї псвіти. При цьпму важливе місце ппсідаять екплпгічні 

ціннісні пріюнтації, ппглѐди, перекпнаннѐ, мптиви взаюмпдії з прирпдпя, 

ідеали, устанпвки, екплпгічнп дпцільна діѐльність тпщп. Перспективи 

ппдальших наукпвих рпзвідпк ми ппв’ѐзуюмп з вивченнѐм структурних 

кпмппнентів екплпгічнпї кпмпетентнпсті майбутніх учителів біплпгії, їх 

пспбливпстей і функціпнальнпї взаюмпдії. 
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РЕЗЮМЕ 
Хроленко Марина. Сущнпсть экплпгическпй кпмпетентнпсти в ппдгптпвке 

будущих учителей биплпгии. 
На основе анализа научной и методической литературы, собственного 

научного поиска уточнено понѐтие «экологическаѐ компетентность» будущих 
учителей биологии с применением методов научного познаниѐ (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и т.д.). В своем исследовании мы рассматриваем 
экологическуя компетентность будущих учителей биологии как способность 
активно i ответственно реализовывать свой потенциал (экологические знаниѐ, 
умениѐ, опыт) длѐ успешной профессиональной деѐтельности в экологическом 
образовании и воспитании учащихсѐ; осознавать собственнуя причастность и 
ответственность к восстановления, сохранения природной среды, экологизации 
сознаниѐ школьников; осуществлѐть экологически целесообразнуя деѐтельность, 
практически решать экологические задачи в профессиональной и бытовой сферах в 
соответствии с принципами устойчивого развитиѐ, приобретенных экологических 
ценностей, мотивов взаимодействиѐ с природой, убеждений, идеалов и т.д. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенциѐ, 
компетентность, экологическаѐ компетентность, будущие учителѐ биологии. 

SUMMARY 
Khrolenko Maryna. The essence of ecological competence in the training of future 

teachers of biology. 
Based on the analysis of scientific and methodological literature, own scientific 

research, the concept of “environmental competence” of future biology teachers is specified 
using the methods of scientific knowledge (analysis, synthesis, comparison, generalization, 
etc.). The analysis of scientific and pedagogical works on the research problem allowed to 
single out the main concepts in understanding the essential characteristics of ecological 
competence of higher education seekers, such as: the system of ecological knowledge, skills 
and abilities; acquired ecological values, motivation to interact with the environment, a sense 
of personal involvement in environmental problems and responsibility for the results of their 
actions and deeds; ecologically expedient activity in professional and household spheres; 
presence of certain personal qualities (tolerance, ability to empathize, humanism, etc.). 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101259


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

398 

In our study we consider the environmental competence of future biology teachers as the 
ability to actively and responsibly realize their potential (environmental knowledge, skills, 
experience) for successful professional activity in environmental education and upbringing of 
students; be aware of their own involvement and responsibility for the restoration, preservation 
of the natural environment, greening the minds of students; carry out environmentally sound 
activities, practically solve environmental problems in the professional and domestic spheres in 
accordance with the principles of sustainable development, acquired environmental values, 
motives for interaction with nature, beliefs, ideals, etc. 

The analyzed various definitions of environmental competence are not contradictory, 
but complement each other, focusing on certain aspects of the phenomenon. The ecological 
competence of future biology teachers is an integrative characteristic of the individual, which 
brings to the fore the ability to actively, responsibly and effectively implement the functions 
of environmental education and education of students of a general secondary education 
institution. At the same time, ecological value orientations, views, beliefs, motives of 
interaction with nature, ideals, attitudes, ecologically expedient activity, etc. occupy an 
important place. We connect the prospects of further scientific research with the study of the 
structural components of the ecological competence of future biology teachers, their features 
and functional interaction. 

Key words: competence approach, competence, ecological competence, future 
biology teachers. 
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У статті висвітлені питаннѐ сучасного стану освітнього простору України. 
Представлений аналіз можливостей використаннѐ компетентнісного підходу у 
сфері фізичної культури і спорту в системі організації освітнього процесу з фізичного 
вихованнѐ в закладах професійно-технічної освіти. Розглѐнуті понѐттѐ 
«компетентність», «фізкультурна компетентність», «фізкультурно-оздоровча 
компетентність», «здоровѐ’збережувальна компетентність», «фізкультурно-
спортивна компетентність». Зазначено, що впровадженнѐ компетентнісного 
підходу у фізичне вихованнѐ передбачаю оновленнѐ змісту теоретичної, методичної 
та практичної підготовки здобувачів у різних формах організації освітнього процесу. 

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, фізична культура, 
професійно-технічна освіта, кваліфікований робітник, заклад освіти. 

 

Постановка проблеми. Пріпритетним завданнѐм системи фізичнпгп 

вихпваннѐ майбутніх кваліфікпваних рпбітників під час здпбуттѐ прпфесії 

безппсередньп в закладах прпфесійнпї псвіти, у світлі рекпмендацій, 

визначених у Націпнальній стратегії рпзвитку псвіти в Україні на 2012-2021 

(2013) та в низці державних дпкументів («Прп псвіту» (2017), «Прп 
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прпфесійну псвіту» (1998), «Прп фізичну культуру і сппрт» (1993)), пзначенп 

фпрмуваннѐ відппвідальнпгп ставленнѐ мплпді дп власнпгп здпрпв’ѐ ѐк дп 

найвищпї індивідуальнпї й суспільнпї ціннпсті. Вирішеннѐ вищезазначенпгп 

завданнѐ вимагаю мпдернізації метпдичнпї системи фізичнпгп вихпваннѐ 

здпбувачів, ѐка маю забезпечити дпсѐгненнѐ пснпвнпї мети фізичнпгп 

вихпваннѐ – задпвпленнѐ пптреб здпбувачів прпфесійнп-технічнпї псвіти і 

суспільства в цілпму у фпрмуванні всебічнп духпвнп і фізичнп рпзвиненпї 

пспбистпсті, сприѐннѐ підвищення рівнѐ її життюдіѐльнпсті та сфпрмпванпсті 

виспкпї фізкультурнп-пздпрпвчпї кпмпетентнпсті.  

Таким чинпм, вивченнѐ пснпвних пплпжень щпдп впрпвадженнѐ 

кпмпетентніснпгп підхпду в систему фізичнпгп вихпваннѐ закладів 

прпфесійнп-технічнпї псвіти набуваю актуальнпсті.  

Аналіз актуальних досліджень. Кпмпетентнісний підхід в псвіті 

рпзрпблѐять В. Байденкп, В. Бплптпв, П. Бприспв, Б. Елькпнін, І. Зимнѐ, 

Т. Іванпва, Ю. Кпган, В. Лаптюв, О. Лебюдюв, О. Ленська, Л. Луценкп, 

Г. Ппдчалімпва, Н. Селезньпва, Я. Татур, І. Фрумін, С. Шишпв, ѐкі здебільшпгп 

рпзуміять під цим ппнѐттѐм спрѐмпваність псвітньпгп прпцесу на 

фпрмуваннѐ та рпзвитпк клячпвих (базпвих, пснпвних) і предметних 

кпмпетентнпстей, щп ппв’ѐзанп з перехпдпм світпвпї спільнпти дп 

інфпрмаційнпгп суспільства, глпбалізаціюя всіх сфер йпгп життюдіѐльнпсті. 

Безппсередньп фпрмування фізкультурнп-пздпрпвчих кпмпетентнпстей 

здпбувачів псвіти присвѐтили свпї дпслідженнѐ Г. Барсукпвська, О. Гладпщук, 

Г. Грибан, Л. Загпрпднѐ, О. Тимпшенкп та інші. 

Мета статті – прпаналізувати перспективи впрпвадженнѐ 

кпмпетентніснпгп підхпду в псвітній прпцес з фізичнпгп вихпваннѐ в 

закладах прпфесійнп-технічнпї псвіти. 

Методи дослідження: аналіз нпрмативнп-правпвих актів, наукпвп-

метпдичнпї, психплпгп-педагпгічнпї літератури, системний аналіз. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні наукпвці (Е. Вільчкпвський, 

Я. Зінькпвський, В. Кремень, Н. Ничкалп, В. Радкевич, О. Щербак) звертаять 

увагу на непбхідність пнпвленнѐ змісту прпфесійнп-технічнпї псвіти, 

приведеннѐ її у відппвідність дп пптреб інфпрмаційнп-технплпгічнпгп 

суспільства, урахуваннѐ динамічних змін на ринку праці, спціальнпгп захисту 

учнів, викладачів, майстрів вирпбничпгп навчаннѐ, мпдернізації матеріальнп-

технічнпї бази закладів псвіти, сучаснпгп наукпвп-метпдичнпгп забезпеченнѐ, 

підгптпвки виспкпкваліфікпванпгп вирпбничпгп перспналу. 

Оспблива увага надаютьсѐ пспбистісним ѐкпстѐм рпбітників, їх 

світпглѐду, культурі, ппведінці, щп ю важливими чинниками фпрмуваннѐ 
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кпрппративнпї культури на підприюмстві. Це зумпвляю непбхідність у 

ппдпланні технпкратичних тенденцій у цілѐх, завданнѐх і змісті 

прпфесійнп-технічнпї псвіти на засадах гуманізації, щп дпкпріннп ппвиннп 

змінити парадигму сучаснпї псвіти (Ппметун, 2004). 

Нині кпмпетентнісний підхід визнанп ѐк пдин зі шлѐхів пнпвленнѐ 

змісту псвіти й навчальних технплпгій у рпзвинених країнах світу, серед 

ѐких Австріѐ, Велика Британіѐ, Канада, Нпва Зеландіѐ, Німеччина, Франціѐ, 

деѐкі країни Східнпї Юврппи: Угпрщина, Румуніѐ, Мплдпва, Литва, Латвіѐ та 

ін. Він став нпвим кпнцептуальним пріюнтирпм шкіл зарубіжжѐ і ппрпдив 

безліч дискусій ѐк на міжнарпднпму, так і на націпнальнпму рівнѐх цих 

країн. Наукпвці юврппейських країн ппѐсняять увагу дп кпмпетентніснпгп 

підхпду тим, щп саме набуттѐ життювп важливих кпмпетенцій мпже дати 

лядині мпжливпсті пріюнтуватисѐ в сучаснпму суспільстві, інфпрмаційнпму 

прпстпрі, швидкпплиннпму рпзвиткпві ринку праці, ппдальшпму здпбутті 

псвіти.  

Кпмпетентність ю передумпвпя успішнпсті сампреалізації випускника 

в суспільстві та передумпвпя рпзвитку сампгп суспільства. У зв’ѐзку з цим 

міжнарпдні експерти визначаять, щп гплпвне завданнѐ псвіти – гптувати 

кпмпетентнпгп члена суспільства, спрпмпжнпгп ухвалявати адекватні 

рішеннѐ, реагуячи на пспбистісні й спціальні виклики.  

У сучасних умпвах в Україні кпмпетентнісний підхід такпж визнанп 

пдним із напрѐмів мпдернізації псвіти. Гптпвність українських педагпгів 

запрпвадити кпмпетентнісний підхід у системі псвіти певнпя мірпя 

виѐвлѐютьсѐ в різних псвітніх дпкументах. На сучаснпму етапі 

трансфпрмаціѐ змісту псвіти визначаютьсѐ принциппвп іншим підхпдпм дп 

йпгп відбпру і структуруваннѐ, щп маю залежати від кінцевпгп результату 

псвітньпгп прпстпру: набуттѐ учнѐми кпмпетентнпстей.  

Ппнѐттѐ «кпмпетентність» трактуютьсѐ ѐк складна інтегрпвана 

характеристика пспбистпсті, ппв’ѐзана з сукупністя знань, умінь, навичпк, 

ставлень, а такпж дпсвіду, щп даю змпгу ефективнп прпвадити діѐльність 

абп викпнувати певні функції, забезпечуячи рпзв’ѐзаннѐ прпблем і 

дпсѐгненнѐ певних стандартів у галузі прпфесії абп виді діѐльнпсті 

(Ппметун, 2004). Низка дпслідників (Е. Зеюр, І. Зимнѐ, А. Нпвикпв) такпж 

дптримуятьсѐ думки, щп кпмпетентність відрізнѐютьсѐ від ппнѐть 

«знаннѐ», «уміннѐ», «навички» та маю інтегративний характер, 

співвіднпситьсѐ з цінніснп-смислпвими характеристиками пспбистпсті, ѐкі 

пріюнтуять на практичну діѐльність та вклячаять у себе: 

- спрѐмпваність пспбистпсті (мптиваціѐ, ціннісні пріюнтації тпщп); 
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- здібнпсті пспбистпсті дплати стерептипи, відчувати прпблеми, 

прпѐвлѐти прпникливість, гнучкість мисленнѐ; 

- характер – сампстійність, цілеспрѐмпваність, впльпві ѐкпсті 

(Сараюва, 2012). 

ак відмічаять В. Бплптпв та В. Сюрікпв, кпмпетентність, виступаячи 

результатпм навчаннѐ, не прѐмп витікаю з ньпгп, а ю наслідкпм 

сампрпзвитку індивіда, узагальненнѐ пспбистіснпгп та діѐльніснпгп дпсвіду 

(Бплптпв и Серикпв, 2003). 

Дпслідженнѐ кпмпетентніснпгп підхпду в Україні рпзппчалпсѐ 

наприкінці ХХ стпліттѐ і ппв’ѐзане з такими іменами, ѐк С. Бпндар, І. Юрмакпв, 

О. Овчарук, О. Ппметун, О. Лпкшина, О. Савченкп, С. Трубачпва, 

Л. Паращенкп, Г. Фрейман, В. Циба та ін. О. Савченкп дпсліджую прпблему 

фпрмуваннѐ клячпвпї кпмпетентнпсті – умінь учитисѐ в ппчаткпвій шкплі. 

Н. Бухлпва, Л. Чернікпва, О. Чернишпв вивчаять прпцес фпрмуваннѐ 

самппсвітньпї кпмпетентнпсті. С. Трубачева аналізую загальнпнавчальні 

кпмпетентнпсті шкплѐрів. С. Бпндар визначаю кпмпетентність учнів ѐк 

інтегрпваний кпмппнент їх навчальних дпсѐгнень. І. Юрмакпв зпсереджуютьсѐ 

на життювій кпмпетентнпсті учнів. І. Рпдигіна дпсліджую систему пціняваннѐ 

кпмпетентнпстей, сутність ппнѐттѐ кпмпетентність, шлѐхи її фпрмуваннѐ в 

учнів. Н. Бібік, Я. Мальпваний, О. Овчарук, О. Ппметун рпзрпблѐять стратегії 

впрпвадженнѐ дпсвіду зарубіжних країн у систему псвіти України.  

Прпблему спрѐмпванпсті псвітньпгп прпцесу на фпрмуваннѐ і 

рпзвитпк кпмпетентнпстей дпсліджуять рпсійські вчені: І. Агаппв, 

В. Бплптпв, І. Зимнѐ, Д. Іванпв, В. Кальней, Г. Селевкп, В. Сюрикпв, 

А. Хутпрський, С. Шишпв та ін.  

Фпрмування псвітньпї кпмпетентнпсті учнів присвѐченп праці 

О. Дахіна, В. Краювськпгп, А. Хутпрськпгп та ін. 

Прпте дп цьпгп часу не існую фундаментальних дпсліджень зі 

ствпреннѐ ціліснпї метпдплпгічнпї, тепретичнпї, ппнѐтійнп-термінплпгічнпї 

та метпдичнпї бази кпмпетентніснпгп підхпду (Бургун, 2014). 

Оспбливпя пзнакпя мпдернізації прпфесійнп-технічнпї псвіти ю 

перепріюнтаціѐ її цільпвих, змістпвих, прганізаційних пціннп-результативних 

кпнструктпрів на кпмпетентнісний підхід, пснпвна кпнцептуальна ідеѐ ѐкпгп 

пплѐгаю в тпму, щпб підгптувати нпве ппкпліннѐ кваліфікпваних рпбітників, 

здатних адаптуватисѐ дп сучасних технплпгій вирпбництва, легкп перехпдити 

від пднпгп виду праці дп іншпгп, вплпдіти знаннѐми, уміннѐми і здібнпстѐми, 

непбхідними длѐ ширпкпгп кпла прпфесій та мпбільнпгп спціальнп-

рпльпвпгп пріюнтуваннѐ (Радкевич, 2011). 
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Сучасні підхпди дп підгптпвки кваліфікпванпгп рпбітника базуятьсѐ 

на впрпвадженні кпмпетентніснпгп підхпду, а кпмпетентність випускника 

стаю результатпм та індикатпрпм йпгп гптпвнпсті дп прпфесійнпї діѐльнпсті 

та активнпї рплі в суспільнпму житті. 

Освітній прпцес у сфері фізичнпгп вихпваннѐ не залишаютьсѐ 

пстпрпнь від прпцесу фпрмуваннѐ кпмпетентнпстей випускника. Адже 

прганізаціѐ систематичних занѐть фізичними вправами сприѐю 

фпрмування непбхідних трудпвих навичпк, пптимізації фізичнпї та 

психічнпї підгптпвки учнів дп праці, підвищення рпбптпздатнпсті, адаптації 

прганізму дп умпв вирпбничпї діѐльнпсті, забезпечення прпфесійнп-

прикладнпгп ефекту, вихпвуячи підприюмливість, пригінальність 

мисленнѐ, напплегливість, честплябствп, інтуїція, здатність йти на ризик. 

Заспби фізичнпгп вихпваннѐ викпристпвуятьсѐ длѐ фпрмуваннѐ в учнів 

прагненнѐ дп лідерства, успіху, гптпвнпсті приймати управлінські рішеннѐ.  

Вивчаячи питаннѐ фпрмуваннѐ кпмпетентнпстей у сфері фізичнпї 

культури і сппрту, мпжна визначити декілька шлѐхів йпгп рпзв’ѐзаннѐ: 

- «фізкультурна кпмпетентність» – ю системнп прганізпванпя 

інтегральнпя характеристикпя лядини, ѐка пбумпвлена предметним 

змістпм фізичнпї культури ѐк специфічнпгп виду лядськпї діѐльнпсті і 

властивпстѐми пспбистпсті ѐк суб’юкта ціюї діѐльнпсті, та визначаю 

гптпвність і здатність дп її ефективнпгп застпсуваннѐ під час вирішеннѐ 

життювих і прпфесійнп значущих прпблем (Драндрпв и др., 2013);  

- «фізкультурнп-пздпрпвча кпмпетентність» – внутрішні, пптенційні, 

прихпвані психплпгічні нпвпутвпреннѐ: знаннѐ, мптиви, уппдпбаннѐ, 

інтереси, уміннѐ, навички, прпграми дій, система ціннпстей, ставленнѐ дп 

фізкультурнп-пздпрпвчпї діѐльнпсті, ѐкі виѐвлѐятьсѐ в метпдичній 

кпмпетентнпсті з упрпвадженнѐ й передачі їх іншим членам суспільства, 

зпкрема у прпцесі прпфесійнпї діѐльнпсті та в сім’ї (Грибан, 2013); 

- «здпрпв’ѐзбережувальна кпмпетентність» – інтегральна ѐкість 

пспбистпсті, ѐка прпѐвлѐютьсѐ в загальній здатнпсті та гптпвнпсті дп 

здпрпв’ѐзбережувальнпї діѐльнпсті, щп ґрунтуютьсѐ на інтеграції знань, умінь, 

навичпк, ціннісних ставлень пспбистпсті, спрѐмпваних на збереженнѐ 

фізичнпгп, спціальнпгп, психічнпгп та духпвнпгп здпрпв’ѐ – свпгп та птпченнѐ. 

Впна пхппляю низку життювих навичпк (кпмпетентнпстей), щп сприѐять 

здпрпвпму сппспбпві життѐ (Антпнпва, 2014); 

- «фізкультурнп-сппртивна кпмпетентність» – складпва частина 

фізичнпї культури пспбистпсті, ѐка характеризуютьсѐ усвідпмленнѐм і 

прийнѐттѐм ціннпстей фізичнпї культури длѐ збереженнѐ та зміцненнѐ 
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індивідуальнпгп здпрпв’ѐ, вкляченпсті у фізкультурнп-сппртивну діѐльність 

«длѐ себе» і транслѐції ціннпстей фізичнпї культури «длѐ інших» – у практику 

прпфесійнпї діѐльнпсті керпванпгп кплективу (Гилазиева, 2004). 

Успіх фпрмуваннѐ кпмпетентнпсті залежить від зрпзумілпсті мети, 

ѐку пспбистість ставить перед спбпя, від зрілпсті мптивів, щп сппнукаять 

дп її пвплпдіннѐ, від ставленнѐ мплпдпгп фахівцѐ дп свпгп здпрпв’ѐ, від 

загальнпї та спеціальнпї фізичнпї підгптпвки тпщп. 

Рпзвитпк кпмпетентнпстей у сфері фізичнпї культури та сппрту 

дпзвплить сфпрмувати систему знань, умінь, навичпк, рухпвих здібнпстей, 

прганізатпрських ѐкпстей, здатнпстей вибудпвувати індивідуальну стратегія 

фізкультурнп-пздпрпвчпї псвіти, рухпвпї активнпсті, мптиваційнп-цінніснпгп 

ставленнѐ дп здпрпвпгп сппспбу життѐ, систему віднпвленнѐ працездатнпсті, 

уміннѐ викпристпвувати заспби фізичнпгп вихпваннѐ длѐ реабілітації 

фізичнпгп і психічнпгп стану післѐ перенесених хвпрпб тпщп. Фпрмуваннѐ 

фізкультурнп-пздпрпвчпї кпмпетентнпсті здпбувачів прпфесійнп-технічнпї 

псвіти ю пріпритетним напрѐмпм псвітньпгп прпцесу з фізичнпгп вихпваннѐ, 

ѐкий сприѐю рпзвиткпві непбхідних фізичних і мпральнп-впльпвих ѐкпстей з 

урахуваннѐм специфіки діѐльнпсті майбутньпгп фахівцѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

кпмпетентнісний підхід ю пдним із пснпвних напрѐмів мпдернізації 

системи псвіти, зпкрема, у частині псвітньпгп прпцесу з фізичнпгп 

вихпваннѐ. Аналіз наукпвих дпсліджень свідчить прп мпжливпсті ширпкпгп 

впрпвадженнѐ кпмпетентніснпгп підхпду у фізичне вихпваннѐ закладів 

прпфесійнп-технічнпї псвіти через пнпвленнѐ змісту тепретичнпї, 

метпдичнпї та практичнпї підгптпвки здпбувачів у різних фпрмах 

прганізації псвітньпгп прпцесу. 

Перспективами ппдальших дпсліджень ю перевірка ефективнпсті 

впрпвадженнѐ кпмпетентніснпгп підхпду в псвітній прпцес закладів 

прпфесійнп-технічнпї псвіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Чернявская Елена. Исппльзпвание кпмпетентнпстнпгп ппдхпда в мпдернизации 

прпцесса физическпгп впспитаниѐ будущих квалифицирпванных рабптникпв. 
В статье представлен анализ возможностей применениѐ 

компетентностного подхода в сфере физической культуры и спорта в системе 
организации образовательного процесса по физическому воспитания заведений 
профессионально-технического образованиѐ; рассмотрены понѐтиѐ 
«компетентность», «физкультурнаѐ компетентность», «физкультурно-
оздоровительнаѐ компетентность», «здоровьесберегаящаѐ компетентность», 
«физкультурно-спортивнаѐ компетентность». Внедрение компетентностного 
подхода в физическом воспитании предполагает обновление содержаниѐ 
теоретической, методической и практической подготовки учащихсѐ в разных 
формах организации образовательного процесса. 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33201
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33201
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Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, физическаѐ 
культура, профессионально-техническое образование, квалифицированный рабочий, 
учебное заведение. 

SUMMARY 
Cherniavska Olena. The use of a competence-based approach in the modernization 

of the process of physical education of future qualified workers. 
The purpose of the article was to analyze the prospects for introduction of a 

competence-based approach to physical education process of vocational education 
institutions. 

Methods. Analysis of normative-legal acts, scientific-methodological, psychological-
pedagogical literature, system analysis. 

Results. The possibilities of using the competence-based approach in the field of 
physical culture and sports in the system of physical education of the institutions of 
vocational education were presented. The concepts of “competence”, “physical culture 
competence”, “physical culture and health-improving competence”, “health-preserving 
competence”, “physical culture and sports competence” are considered. It is proved that 
development of competences in the field of physical culture and sports will form a system of 
knowledge, skills, motor skills, organizational skills, ability to build an individual strategy of 
physical education, physical activity, motivational and value attitude to a healthy lifestyle, 
recovery system, ability to use means of physical education for the rehabilitation of physical 
and mental condition after illness, etc.  

Conclusions. Formation of physical culture competences of students is a priority of 
physical education process. This promotes development of the necessary physical and moral 
qualities, taking into account the specifics of the future specialist. 

Competence-based approach is one of the main directions of modernization of the 
education system, in particular, the process of physical education. The analysis of scientific 
research testifies to the possibilities of wide introduction of the competence-based approach 
in physical education of vocational education institutions through updating the content of 
theoretical, methodological and practical training of the higher education applicants in 
various forms of organization of the educational process. 

Prospects for further research are seen in testing the effectiveness of the 
implementation of the competence-based approach in the educational process of vocational 
education institutions. 

Key words: competence, competence-based approach, physical culture, vocational 
education, worker, educational institution. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У статті розкрито проблему ефективності управліннѐ закладом вищої 
освіти в умовах ринкових відносин, ѐка  набуваю особливої доцільності з поѐвоя нових 
вимог, що висуваятьсѐ до закладу вищої освіти ринком освітніх послуг та ринком 
праці, повноправним учасником ѐких ю сучасна освітнѐ організаціѐ. Визначено, що 
сучасний рівень розвитку науки, виробництва, техніки, технологій, суспільних 
відносин помітно випереджаю ѐкісний рівень підготовки фахівців у закладі вищої 
освіти й підсиляю таким чином залежність темпів розвитку суспільства від рівнѐ і 
масштабів вищої професійної освіти, вимагаю пошуку нових форм і методів її 
випереджального розвитку. Це проблема не тільки України; сьогодні в центрі уваги 
ініціаторів та учасників Болонського процесу знаходитьсѐ ювропейська вища освіта, 
головне змістовне завданнѐ ѐкої полѐгаю в збереженні й забезпеченні необхідної 
ѐкості професійної підготовки фахівцѐ і пошуку механізмів його підвищеннѐ. 

Отже, ми розглѐдаюмо процеси глобалізації економіки, проблеми входженнѐ 
нашої держави в міжнародний освітній простір, ѐкі вимагаять вирішеннѐ питань 
системного забезпеченнѐ ѐкості професійної підготовки в умовах закладу вищої 
освіти. Особлива роль при цьому відводитьсѐ закладам вищої освіти, що сприѐять 
розвиткові інноваційних наукомістких виробництв і, ѐк наслідок, національної 
економіки України. Перед закладами вищої освіти ставлѐтьсѐ завданнѐ: 
співвіднесеннѐ цільових установок розвитку закладу вищої освіти з державноя 
освітньоя політикоя, одним із напрѐмів ѐкої ю створеннѐ державної системи 
забезпеченнѐ й оцінки ѐкості освіти; створеннѐ механізмів, що забезпечуять ѐкість 
надаваних закладом вищої освіти освітніх послуг; активізації інтеграційних процесів 
у сферах освіти, науки, культури і виробництва в контексті забезпеченнѐ ѐкості 
освіти й підвищеннѐ конкурентоспроможності освітніх структур. 

Ключові слова: методологічні засади, системний підхід, управліннѐ ѐкістя 
освіти, сучасний ЗВО, менеджмент, наукова, інноваційна, адміністративно-
господарська, інформаційна та соціальна діѐльність. 

 

Постановка проблеми. За пстанні десѐть рпків відбулисѐ істптні 

структурні та ѐкісні зміни в діѐльнпсті закладів вищпї псвіти і українськпї 

системи вищпї псвіти в цілпму. Отримавши велику сампстійність, навчальні 
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заклади працяять сьпгпдні в умпвах різнпманіттѐ джерел фінансуваннѐ, 

фпрм і видів навчальнпї, наукпвпї, вирпбничпї та гпсппдарськпї діѐльнпсті. 

Через низку причин загпстрилисѐ прпблеми узгпдженнѐ ринку псвітніх 

ппслуг і ринку праці. 

Одним із клячпвих пплпжень кпнцепції мпдернізації українськпї 

псвіти ю теза прп непбхідність ствпреннѐ умпв длѐ підвищеннѐ ѐкпсті 

прпфесійнпї псвіти. Це передбачаю трактуваннѐ закладу вищпї псвіти ѐк 

динамічнпї, такпї відкритпї системи, щп сампрпзвиваютьсѐ й адаптуютьсѐ, і 

діѐльність ѐкпї заснпвана на сувпрпму дптриманні державних псвітніх 

стандартів, ппстійнпму мпнітпрингу стану й пптреб регіпнальних та 

державнпгп ринків праці, при цьпму впна ппвинна бути інтегрпвана в 

регіпнальне псвітню середпвище, пріюнтпвана на викпристаннѐ 

виспкптехнплпгічних метпдик навчаннѐ та сучасних принципів і механізмів 

управліннѐ (Шеверун, 2015, с. 151-158). 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ вдпскпналеннѐ прпцесу 

управліннѐ ѐкістя псвіти в сучаснпму ЗВО рпзкриваять І. Булах, С. 

Кретпвич, К. Крутій, Т. Лукіна, О. Лпкшина та інші. Різні аспекти прпблеми 

ѐкпсті псвіти дпсліджуятьсѐ вітчизнѐними вченими, а саме: ѐкісна псвіта в 

кпнтексті загальнп-цивілізаційних змін рпзкрита в наукпвих здпбутках В. 

Кременѐ, ѐкий нагплпшую на застпсуванні зпвнішньпгп і внутрішньпгп 

іннпваційнпгп середпвища, щпб мати дпступ дп істпрії ппзитивнпгп дпсвіду 

викпристаннѐ іннпваційних технплпгій в управлінні і рпзуміти, ѐкі крпки 

мпжуть привести дп негативнпгп результату, мпжуть значнп підвищити 

здатність прганізації дп ефективнпгп управліннѐ й підтримувати йпгп на 

належнпму рівні (Кремень, 2007, c. 10).  

У визначенні стратегії управліннѐ ѐкістя псвіти В. Зацарна вказую на 

непбхідність ствпреннѐ системи ѐкпсті, ѐка вимагаю прѐмпї і перспнальнпї 

відппвідальнпсті керівництва закладу вищпї псвіти та керівників усіх 

структурних підрпзділів за результати свпюї діѐльнпсті. Це пснпвна ідеѐ в 

управлінні університетпм. Правильний баланс ппвнпважень і 

відппвідальнпсті на всіх рівнѐх управліннѐ ю заппрукпя йпгп рпзвитку 

(Зацарна, 2007, с. 27-29). 

У кпнтексті дпсліджуванпї прпблеми пспбливп цінним ю наукпве 

дпслідженнѐ Л. Пшеничнпї «Рейтинг викладача ѐк індикатпр ѐкпсті псвіти», 

ѐка вказую на непбхідність урахпвувати, щп в еппху ширпкпгп 

рпзппвсядженнѐ знань, заклад вищпї псвіти не мпже дпзвплити спбі 

ппвністя ппкладатисѐ тільки на власні дпслідженнѐ. Відкрите 

нпвпвведеннѐ в данпму кпнкретнпму випадку ю заспбпм, за дпппмпгпя 
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ѐкпгп заклади вищпї псвіти і прпмислпві підприюмства мпжуть 

співпрацявати ѐк в пбласті наукпвих дпсліджень, так і в пбласті пбміну 

результатами впрпвадженнѐ іннпвацій. Таким чинпм, відкриті іннпвації 

стпспвнп завдань управліннѐ ѐкістя псвіти мпжна з упевненістя трактувати 

ѐк певний інфпрмаційний пптік, ѐкий забезпечую ппвнпцінне 

функціпнуваннѐ наукпвих сектпрів закладів вищпї псвіти (Пшенична, 2014). 

Метою статті ю пбґрунтуваннѐ метпдплпгічних засад управліннѐ 

ѐкістя псвіти в сучаснпму ЗВО, ѐкі відппвідаять сучаснпму підхпду дп 

ствпреннѐ системи ѐкпсті й вимагаять прѐмпї перспнальнпї 

відппвідальнпсті керівництва закладу вищпї псвіти і керівників усіх 

структурних підрпзділів за результати свпюї діѐльнпсті.  

Методи дослідження: тепретичний аналіз наукпвп-метпдичнпї 

літератури з визначенпї прпблематики, ппрівнѐннѐ й узагальненнѐ даних, 

зіставленнѐ різних ппглѐдів на прпблему дпслідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. В пснпву рпзрпбки вишівськпї системи 

ѐкпсті підгптпвки фахівців в  університеті ппкладені три фундаментальних 

тези: 

• пп-перше, управліннѐ ѐкістя навчаннѐ реалізуютьсѐ ѐк управліннѐ 

станпм псвітньпї системи на пснпві кпнцепцій, закладених у стандарти 

менеджменту, і ѐк управліннѐ за кінцевим результатпм шлѐхпм кількіснпї та 

ѐкіснпї пцінки індивідуальнпї діѐльнпсті студента на всіх етапах навчаннѐ; 

• пп-друге, дпцільнп викпристпвувати кібернетичні метпди 

управліннѐ, тпбтп принцип кпригувальних звпрптних зв'ѐзків на всіх етапах 

псвпюннѐ псвітньпї прпграми за фахпм, а такпж на етапі прпфесійнпї 

діѐльнпсті випускника, щп забезпечуютьсѐ через птриманнѐ від 

рпбптпдавців відгуків та інших пцінпчних дпкументів; 

• пп-третю, стан псвітньпї системи визначаютьсѐ «відкритістя» 

інфпрмаційнпгп середпвища длѐ викладачів, співрпбітників, студентів, 

пптенційних рпбптпдавців, кпнтрпляячих прганів та грпмадських 

прганізацій (Бпбелѐк, 2016, с. 14-18). 

Під час ствпреннѐ вишівськпї системи ѐкпсті прпвпдитьсѐ системний 

аналіз діѐльнпсті університету, виділеннѐ взаюмпппв'ѐзаних прпцесів, 

завданнѐ кількісних і ѐкісних критеріїв їх ефективнпсті. Такі ппказники 

ппвинні характеризувати мпжливпсті університету в ппрівнѐльнпму 

мпнітпрингу закладів вищпї псвіти – ѐк видимі результати діѐльнпсті, щп 

відпбражаять пптенціал, ступінь активнпсті та результативність рпбпти 

університету в псвітньпму прпстпрі держави. Однпчаснп рпзрпблѐютьсѐ група 

ппказників, ѐка демпнструю ѐкість внутрішніх рпбпчих прпцесів. Дп таких 
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прпцесів мпжна віднести: фпрмуваннѐ кпнтингенту студентів, щп маять 

стійку мптивація дп псвпюннѐ прпппнпваних псвітніх прпграм; аналіз ринку 

праці й прпгнпз йпгп стану на кпрпткпстрпкпву та дпвгпстрпкпву перспективу, 

а такпж пб'юктивне пбґрунтуваннѐ непбхіднпсті відкриттѐ нпвих напрѐмів 

підгптпвки; плануваннѐ навчальнпї діѐльнпсті за різними псвітніми 

прпграмами й технплпгіѐми; управліннѐ навчальнпя діѐльністя на 

факультетах і кафедрах; пцінку ѐкпсті псвпюннѐ пкремих дисциплін і блпків 

псвітніх прпграм; управліннѐ ресурсним забезпеченнѐм навчальнпгп 

прпцесу; управліннѐ спціальнпя та вихпвнпя складпвими псвітньпгп прпцесу 

(культурне середпвище, умпви длѐ занѐть сппртпм, відппчинпк, ппбутпві 

умпви тпщп) – на пснпві істптнпгп підвищеннѐ рплі кафедр, факультетів, 

студентських груп в управлінні університетпм і сампврѐдуваннѐ. При цьпму 

велике значеннѐ маять стан і динаміка зміни ппказників саме внутрішньпї 

діѐльнпсті університету, пскільки зпвнішні ппказники лпгічнп втпринні, впни ю 

результатпм іманентних прпцесів (Фактпрпвич, 2009). 

Спираячись на класичний підхід у ѐкпсті мети в галузі управліннѐ 

ѐкістя вищпї псвіти мпжна вважати інтегруячу сукупність кпнцепцій, ѐкі 

спрѐмпвані на забезпеченнѐ задпвпленпсті зрпстаячих пптреб всіх 

учасників прпцесу реалізації та сппживаннѐ псвітніх ппслуг: держави, 

адміністрації закладу вищпї псвіти, перспналу, студентів, рпбптпдавців, а 

такпж суспільства в цілпму. Клячпвим слпвпм тут мпжна вважати ппнѐттѐ 

«все зрпстаячі пптреби». 

Відштпвхуячись від сучаснпї тепрії менеджменту, фпрмуляваннѐ 

цілей у галузі управліннѐ ѐкістя псвіти в першу чергу пріюнтпванп на 

прганізація умпв длѐ ефективнпгп управліннѐ закладпм вищпї псвіти через 

ѐкість. Длѐ тпгп, щпб ппставлені цілі були реалізпвані, менеджментпм 

закладу вищпї псвіти в першу чергу ппвинні бути надані відппвідні ресурси. 

Такпж вважаютьсѐ за непбхідне здійснявати ппстійний кпнтрпль над 

прпцеспм їх реалізації (Хариспва, 2007). 

Відппвіднп дп Закпну України «Прп вищу псвіту», у ѐкпсті гплпвнпї 

мети діѐльнпсті сучаснпгп закладу вищпї псвіти мпжна визначити 

підгптпвку й перепідгптпвку фахівців відппвіднпгп рівнѐ, задпвпленнѐ 

пптреб пспбистпсті в ппглибленні і рпзширенні псвіти. Длѐ закладу вищпї 

псвіти дпсѐгненнѐ ціюї мети пзначаю ппстійне вдпскпналеннѐ всіх видів 

свпюї діѐльнпсті: псвітньпї, наукпвпї, іннпваційнпї, адміністративнп-

гпсппдарськпї, інфпрмаційнпї та спціальнпї. 

У загальнпму сенсі цілі прпцесу забезпеченнѐ ѐкпсті псвіти сучаснпгп 

закладу вищпї псвіти ппвинні бути сфпрмульпвані, ґрунтуячись на 
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пспбливпстѐх видів діѐльнпсті закладу псвіти, ѐкі мпжуть рпзглѐдатисѐ з 

тпчки зпру прпцеснпгп підхпду. 

У міжнарпднпму стандарті псвіти фпрмалізуютьсѐ низка пплпжень, 

стпспвнп цілей прганізації в пбласті забезпеченнѐ ѐкпсті. З цих дпкументів 

випливаю, щп ці цілі стпспвнп різних рівнів структури закладу псвіти 

ппвинні підлѐгати пбпв'ѐзкпвій деталізації. На пперативнпму рівні цѐ 

прпцедура ппвинна забезпечити мпжливість прпведеннѐ кількіснпї пцінки 

дпсѐгненнѐ цих цілей, ѐкі не тільки маять бути пснпвпя структури 

управліннѐ закладпм вищпї псвіти, а й самі вимагаять забезпеченнѐ 

керпваних умпв їх дпсѐгненнѐ (Білпкппитпв, 2015).   

Прпцес цільпвпгп управліннѐ мпжна уѐвити з тпчки зпру реалізації 

наступних етапів: 

I.  Рпзрпбка зрпзумілпгп і кпрпткпгп фпрмуляваннѐ цілей. 

II. Рпзрпбка і реалізації планів щпдп їх дпсѐгненнѐ. 

III. Прпведеннѐ систематичнпгп кпнтрпля і аналізу ѐкпсті рпбпти та її 

результатів.  

IV. Прийнѐттѐ захпдів кпригувальнпгп характеру щпдп дпсѐгненнѐ 

запланпваних результатів (Кпмарпв, 2013). 

Непбхіднп відзначити, щп прпцедура плануваннѐ ѐкпсті ю пдним із 

найважливіших етапів менеджменту ѐкпсті та сфпкуспвана на встанпвленні й 

перетвпренні пплітики в пбласті ѐкпсті на кпнкретні цілі і завданнѐ щпдп їх 

дпсѐгненнѐ. У прпцесі длѐ дпсѐгненнѐ ппставлених цілей плануваннѐ 

зазвичай устанпвляятьсѐ бажані результати й визначаятьсѐ викпристпвувані 

ресурси. Таким чинпм, мпжна зрпбити виснпвпк прп те, щп пснпвпя 

функціпнуваннѐ системи щпдп дпсѐгненнѐ кпнкретнпгп цільпвпгп ппказника 

ю ппстанпвка мети в пбласті ѐкпсті, ѐка ппвинна втілитисѐ в реальні завданнѐ, 

ѐкі стпѐть перед співрпбітниками, кппрдинаціѐ діѐльнпсті ѐких ппвинна, у 

кінцевпму підсумку, забезпечувати ѐкість результатів діѐльнпсті сампї 

псвітньпї прганізації (Мирпшниченкп, 2012, с. 11-22). 

Нині прпцес цілеппкладаннѐ в сучаснпму закладі вищпї псвіти маю 

ппрѐд з пспбливпстѐми, притаманними кпжнпму пкремп взѐтпму закладу 

вищпї псвіти, дпсить велику кількість прпблем, викликаних, перш за все, 

прпцеспм ппстійнпгп рефпрмуваннѐ вищпї псвіти. У цих умпвах визначеннѐ 

цілей прпцесу управліннѐ ѐкістя мпже зазнавати серйпзних змін залежнп 

від кпнкретнпгп мпменту часу й тих устанпвпк, ѐкі даятьсѐ закладу вищпї 

псвіти на кпнкретний термін. Одніюя з серйпзних прпблем, ппв'ѐзаних з 

прпцеспм рефпрмуваннѐ вищпї псвіти ю тпй факт, щп в умпвах 

недпстатньпгп бяджетнпгп фінансуваннѐ сучасні заклади вищпї псвіти 
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змушені здійснявати підприюмницьку діѐльність, щп передбачаю 

ппв'ѐзуваннѐ цілей пснпвних видів діѐльнпсті з фінанспвими ппказниками 

ппзабяджетних джерел фінансуваннѐ (Рпюнкп, 2009, с. 72-75). 

Друга прпблема пплѐгаю власне в сампму прпцесі визначеннѐ мети. З 

грецькпї «телпс» пзначаю «мета», але такпж сенс цьпгп слпва мпже бути 

витлумачений ѐк «завершеннѐ» абп «кінець дій». Цѐ завершеність мпже 

пзначати в разі управліннѐ ѐкістя псвіти закінченнѐ певнпгп етапу, а не 

дпсѐгненнѐ кінцевпї мети. Тпму непбхіднп під час ппбудпви дерева цілей 

чіткп й детальнп пписати кпжен рівень, маячи на увазі кпнкретизація 

ппставлених цілей і їх ппдальший рпзвитпк. Ще пдніюя пспбливістя 

прпцедури цілеппкладаннѐ в закладі вищпї псвіти мпже вважатисѐ ситуаціѐ, 

за ѐкпї через надмірну цілеспрѐмпваність менеджментпм закладу вищпї 

псвіти мпже виникнути ситуаціѐ, під час ѐкпї зміни зпвнішніх умпв 

залишаятьсѐ неппміченими настільки, щп сама дпсѐгнута мета в нпвій 

ситуації втрачаю свій сенс. 

Мета ѐк кпнкретний пбраз майбутньпгп, складений у сьпгпденні з 

матеріалу минулпгп дпсвіду, це майбутню ѐкраз і «закриваю». Дпсѐгнувши 

такпї мети, ми дпбиваюмпсѐ тпгп, чпгп ми хптіли – але хптіли в минулпму, 

відкидаячи зміни, ѐкі відбулисѐ (мпгли би статисѐ) за цей час із нами абп 

навкплп нас. Між крайнпщами пспбливпї цілеспрѐмпванпсті і сппнтаннпсті 

знахпдитьсѐ сппсіб фпрмуваннѐ «відкритпї» цілі. У ній закладаютьсѐ 

прагненнѐ дп бажанпгп майбутньпгп і при цьпму не закриваятьсѐ 

мпжливпсті длѐ іншпгп варіанту рпзвитку ппдій. Тпбтп в прпцесі 

визначеннѐ мети сппчатку залишаютьсѐ місце длѐ нпвих пбставин, ѐк 

зпвнішніх, так і внутрішніх щпдп суб'юкта цілеппкладаннѐ. Оснпвнпя 

пспбливістя «відкритпї» цілі ю неппвнпта її пбразу, у ньпму містѐтьсѐ 

«ппрпжнечі», щп дппускаять заппвненнѐ у прпцесі діѐльнпсті. Такими 

«пустптами» мпже бути ѐк змістпвна відкритість, кпли мета в прпцесі 

дпсѐгненнѐ дпппвняютьсѐ, абп фпрмальна, кпли мета пп хпду реалізації 

кпнкретизуютьсѐ. «Фпрмалізаціѐ» цілі пзначаю, щп активність суб'юкта 

спрѐмпвуютьсѐ не на пбраз бажанпгп майбутньпгп, а на ствпреннѐ умпв, у 

ѐких реалізаціѐ цьпгп майбутньпгп стаю мпжливпя (Бпндаренкп, 2009). 

Сучасні вимпги дп ѐкпсті випускника змістилисѐ від принципів 

«кваліфікації» дп «кпмпетентнпстей», ѐкими ппвинні вплпдіти сучасні 

фахівці. акщп уважнп вивчити стандарти вищпї псвіти, тп мпжна ппмітити, 

щп списпк кпмпетентнпстей нпсить скпріше спціальнп-адаптпваний, а не 

вузькп фахпвий характер. Уміннѐ працявати в кпманді, займатисѐ 

аналітичнпя рпбптпя частп преваляять над сутп прпфесійними знаннѐми. 
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Все це не мпже не впливати на прпцес ппстанпвки цілей в управлінні 

ѐкістя псвіти. Викпристаннѐ в прпцесі псвітньпї діѐльнпсті сучасних 

інструментів і технплпгій мпже дпзвплити закладу вищпї псвіти бути 

актуальним на сучаснпму ринку праці. Тут мпжна гпвприти прп ствпреннѐ 

певнпї ситуаційнпї інфраструктури, ѐка не закриваю майбутню, але 

всередині ѐкпї впнп з'ѐвлѐютьсѐ ѐк би самп пп спбі. 

Дп такпгп рпду інфраструктури мпжна віднести принципи відкритих 

іннпвацій, ширпкп викпристпвуваних сьпгпдні в усьпму світі. Вихпдѐчи з тпгп 

факту, щп іннпваційна діѐльність в псвіті нерпзривним чинпм ппв'ѐзана 

власне з функціпнуваннѐм всьпгп закладу вищпї псвіти, вхідними 

ппказниками, викпристпвуваними длѐ системи інфпрмаційнп-аналітичнпгп 

супрпвпду мпжна вважати інфпрмація прп іннпвації в цілеппкладанні і 

завданнѐх, іннпвації в змісті псвіти, у фпрмах і метпдах, у технплпгіѐх 

навчаннѐ, іннпвації в заспбах навчаннѐ і управлінні ѐкістя псвіти, у системі 

діагнпстики, у кпнтрплі, в пцінці результатів тпщп. Результати, ѐкі забезпе-

чуятьсѐ функціпнуваннѐм системи інфпрмаційнп-аналітичнпгп супрпвпду 

іннпваційнпї псвітньпї діѐльнпсті, щп представлѐю спбпя внутрішній кпнтур, 

вклячаю в себе банк псвітніх іннпвацій (Медведюв, 2013, с. 3-6).  

Фпрмуячи кпнцепція управліннѐ ѐкістя псвіти, непбхіднп врахпвувати, 

щп в еппху ширпкпгп ппширеннѐ знань, заклад вищпї псвіти не мпже 

дпзвплити спбі ппвністя ппкладатисѐ тільки на власні дпслідженнѐ. Відкрите 

нпвпвведеннѐ в данпму кпнкретнпму випадку ю заспбпм, за дпппмпгпя ѐкпгп 

заклади вищпї псвіти і прпмислпві підприюмства мпжуть співпрацявати ѐк в 

пбласті наукпвих дпсліджень, так і в пбласті пбміну результатами 

впрпвадженнѐ іннпвацій. Таким чинпм, відкриті іннпвації стпспвнп завдань 

управліннѐ ѐкістя псвіти мпжна з упевненістя трактувати ѐк ѐкийсь 

інфпрмаційний пптік, ѐкий забезпечую ппвнпцінне функціпнуваннѐ наукпвих 

сектпрів закладів вищпї псвіти (Пшенична, 2014). 

Існую низка причин, за ѐкими слід йти пп шлѐху ствпреннѐ відкритих 

іннпвацій у сфері управліннѐ ѐкістя вищпї прпфесійнпї псвіти: 

• з ппѐвпя інфпрмаційнп-кпмунікаційних технплпгій мпнппплії на 

знаннѐ в пснпвнпму зламані, практичнп в кпжній пбласті ю надлишпк знань 

за рахунпк ширпкпгп ппширеннѐ загальнпдпступних наукпвих баз даних, 

пнлайнпвих журналів і пкремих статей у ппюднанні з дешевим дпступпм в 

Інтернет і виспкпя швидкістя передачі інфпрмації; 

• у нпвій парадигмі псвіти заклади вищпї псвіти неминуче 

стикаятьсѐ зі змінами і виграять, викпристпвуячи не тільки внутрішні, а й 

зпвнішні ідеї, не витрачаячи зусиль на дубляваннѐ дпсліджень. Сьпгпдні 
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ствпрені пптужні сппспби вийти за традиційні межі закладу вищпї псвіти й 

викпристпвувати в рпбпті кращі практики у сфері управліннѐ ѐкістя; 

• в пснпві іннпваційнпгп прпцесу в даний час лежить лпгіка 

«винайденп не тут» (not invented here – NIH). Заклади вищпї псвіти в цих 

умпвах мпжуть ппкладатисѐ на зпвнішні джерела, щпб викпнати свпя 

рпбпту ефективнп; 

• рпзппділене знаннѐ виѐвлѐютьсѐ набагатп більше знаннѐ, наѐвнпгп 

в пднпму закладі вищпї псвіти. Кпмбінаціѐ знань, наѐвних у закладі вищпї 

псвіти і всіх зацікавлених стпрін – нпвий підхід дп іннпвацій; 

• більшість серйпзних прпфесіпналів, здатних дп ствпреннѐ 

іннпвацій, працяять у різних країнах і навіть на різних кпнтинентах, не ю 

членами ѐкпїсь юдинпї прганізації, а трудѐтьсѐ в численних університетах. 

Непбхіднп взаюмпдіѐти з фахівцѐми не тільки в межах свпюї прганізації і 

навіть країни, а й птримувати наукпві дані ззпвні; 

• інпді іннпвації відшукуять цінність ппза закладпм вищпї псвіти, а 

інпді їх цінність прпѐвлѐютьсѐ тільки післѐ пб'юднаннѐ з іншими ідеѐми; 

• кпнсерваціѐ ідей стаю вже непридатнпя. Ідеї, ѐкі не гптпві бути 

викпристані самим закладпм вищпї псвіти, мпжуть бути втрачені длѐ цьпгп 

закладу вищпї псвіти, пскільки в даний час ппсиляютьсѐ рптаціѐ 

дпслідників (Фурспва, 2011). 

Іншими слпвами, заклади вищпї псвіти ппвинні птримувати прибутпк 

від викпристаннѐ іншими їх ідей, і самі ппвинні купувати інтелектуальну 

власність у інших закладів вищпї псвіти, кпли впна відппвідаю їх мпделі 

іннпваційнпгп рпзвитку та ефективна. Іннпваційнп-кпнсалтингпва 

діѐльність, ѐка викпристпвую принципи відкритих іннпвацій, мпже 

дпзвплити закладу вищпї псвіти аналізувати накппичений в цій пбласті 

дпсвід і ствприти структуру всередині закладу вищпї псвіти, ѐка мпгла б 

надавати кпнсалтингпві ппслуги всім підрпзділам закладу вищпї псвіти, ѐкі 

відппвідаять за псвітній прпцес. 

На наш ппглѐд, урахпвуячи існуячий дпсвід українських дпслідників, 

а такпж викпристпвуячи пснпвні пплпженнѐ світпвпї екпнпмічнпї тепрії і 

практики, непбхіднп більш детальнп вивчити і прпаналізувати пспбливпсті 

ппнѐттѐ «кпнсультуваннѐ» ѐк специфічнпгп виду екпнпмічнпї діѐльнпсті в 

іннпваційній сфері. Ппнѐттѐ управлінськпгп кпнсультуваннѐ та іннпваційнпї 

діѐльнпсті дпсить рідкп мали загальні пбласті дпслідженнѐ. Прпте, низка 

українських учених так чи інакше ппрушували ця тему. Іннпваційна ж 

діѐльність у даний час маю великий списпк дпслідників, ѐкі займалисѐ і пп 

теперішній час займаятьсѐ дпслідженнѐми ціюї пбласті. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чинпм, длѐ системи українськпї псвіти все більше актуальним стаю 

завданнѐ підтримки станпвленнѐ управлінськпгп кпнсультуваннѐ з 

управліннѐ іннпваціѐми, пспбливп цей прпцес стпсуютьсѐ структури 

іннпваційнпгп кпнсалтингу в системі вищпї шкпли. Тпму, на наш ппглѐд, 

структура управліннѐ закладпм вищпї псвіти, пспбливп в частині 

забезпеченнѐ й управліннѐ ѐкістя псвітньпї діѐльнпсті пптребую ствпреннѐ 

спеціалізпванпї системи, ѐка дпзвплить згладити перехпди від наукпвп-

технічнпгп сектпра дп ринку псвітніх ппслуг. Саме з ціюї причини, на нашу 

думку, непбхіднп активнп рпзвивати структуру іннпваційнпгп кпнсалтингу 

та менеджменту ѐк інструменту в дпсѐгненні стратегічнпї задачі 

підвищеннѐ ѐкпсті надаваних псвітніх ппслуг. Актуальність сучасним 

вимпгам ринку псвітніх ппслуг стаю пдніюя з гплпвних цілей у галузі 

забезпеченнѐ ѐкпсті псвіти, і в цій ситуації вища псвіта маю бути мпбільнпя, 

легкп адаптпванпя дп ппстійнп зміняваних умпв дпвкіллѐ. Це ставить 

перед прпцедурпя визначеннѐ мети цілкпм певні завданнѐ, у межах ѐких 

непбхіднп рпзрпблѐти стратегічні плани з управліннѐ ѐкістя на пснпві 

детальнпгп вивченнѐ тенденцій рпзвитку псвітньпгп ринку і пптреб 

суспільства, а такпж актуальним у цьпму випадку стаю прпгнпзуваннѐ 

прпцесів рпзвитку псвітньпї системи, вихпдѐчи з ппстійнп мінливих вимпг. 
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РЕЗЮМЕ 
Шаповалова Ольга, Васько Ольга, Бутенко Вита, Биллер Оксана. 

Метпдплпгические пснпвы управлениѐ качествпм в спвременнпм учреждении высшегп 
пбразпваниѐ.  

В статье раскрыта проблема эффективности управлениѐ учреждением 
высшего образованиѐ в условиѐх рыночных отношений, котораѐ приобретает 
особуя целесообразность с поѐвлением новых требований, предъѐвлѐемых к 
учреждениѐм высшего образованиѐ рынком образовательных услуг и рынком труда, 
полноправным участником которых ѐвлѐетсѐ современнаѐ образовательнаѐ 
организациѐ. Определено, что современный уровень развитиѐ науки, производства, 
техники, технологий, общественных отношений заметно опережает 
качественный уровень подготовки специалистов в учреждении высшего 
образованиѐ, таким образом зависимость темпов развитиѐ общества от уровнѐ и 
масштабов высшего профессионального образованиѐ требует поиска новых форм и 
методов ее опережаящего развитиѐ. 
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Это проблема не только Украины; сегоднѐ в центре вниманиѐ инициаторов и 
участников Болонского процесса находитсѐ европейское высшее образование, которое 
состоит в сохранении и обеспечении необходимого качества профессиональной 
подготовки специалиста и поиска механизмов его повышениѐ. Итак, мы 
рассматриваем процессы глобализации экономики, проблемы вхождениѐ нашего 
государства в международное образовательное пространство, которые требуят 
решениѐ вопросов системного обеспечениѐ качества профессиональной подготовки в 
условиѐх учреждениѐ высшего образованиѐ. Особаѐ роль при этом отводитсѐ 
учреждениѐм высшего образованиѐ, которое способствуят развития инновационных 
наукоемких производств и, как следствие, национальной экономики Украины.  

Ключевые слова: методологические основы, системный подход, управление 
качеством образованиѐ, современный вуз, научнаѐ, инновационнаѐ, 
административно-хозѐйственнаѐ, информационнаѐ и социальнаѐ деѐтельность. 

SUMMARY 
Shapovalova Olha, Vasko Olha, Butenko Vita, Bilier Oksana. Methodological 

foundations of education quality assurance in modern higher education institution. 
The article reveals the problem of effective management of the higher education 

institution in market relations, which becomes especially relevant with the emergence of new 
requirements for the higher education institutions in the market of educational services and 
labor market, a full participant in which is a modern educational organization. It is 
determined that the current level of development of science, industry, technology, public 
relations significantly exceeds the quality of training in the higher education institution and 
thus increases the dependence of the pace of society development on the level and scale of 
higher professional education, requires finding new forms and methods of advanced 
development. This is a problem not only for Ukraine. Today, the initiators and participants of 
the Bologna Process focus on the European higher education, the main task of which is to 
preserve and ensure the necessary quality of professional training and search for 
mechanisms to improve it. 

Thus, we consider the processes of economic globalization, the problems of our 
state’s entry into the international educational area, which require addressing issues of 
systemic quality assurance of professional training in conditions of the higher education 
institution. A special role is given to higher education institutions that promote development 
of innovative knowledge-intensive industries and, as a consequence, the national economy of 
Ukraine. Higher education institutions face the following tasks: correlating the target settings 
for the development of higher education institutions with the state educational policy, one of 
the directions of which is creation of a state system for ensuring and assessing the quality of 
education; creating mechanisms that ensure the quality of the educational services provided 
by higher education institutions; intensification of integration processes in the fields of 
education, science, culture and production in the context of ensuring the quality of education 
and increasing the competitiveness of the educational structures. 

Key words: methodological foundations, systems approach, education quality 
management, modern HEI, management, scientific, innovative, administrative and economic, 
informational and social activities. 

 

 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

417 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 
 

УДК 78.785 
Балог Габор 

Віденська кпнсерватпріѐ в Будапешті 
ORCID ID 0000-0002-5869-9657 

DOI 10.24139/2312-5993/2021.02/417-430 
 

МЕТОДИКА ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

МУЗИКАНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДО 

СЦЕНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Статтѐ стверджую, що музикантам-інструменталістам потрібно 
накопичити запас сценічної витримки небажаного емоційного збудженнѐ штучноя 
корекціюя його міри. Це здійсняютьсѐ поступовим збільшеннѐм емоційної 
виповненості мелодико-інтонаційних ліній, рельюфів малянків динамічних планів, 
загальної фізіологічної активності, інтенсивності дії позитивних або негативних 
відчуттів, значущості очікуваних результатів та мотиваційної сили тощо. 
Проаналізовано, що про належний запас сценічної витримки свідчитиме можливість 
надійного відтвореннѐ музичних творів ѐк за заниженої, так і за завищеної міри 
емоційного збудженнѐ. 

Ключові слова: музиканти-інструменталісти, сценічна витримка, мелодико-
інтонаційні лінії, фізіологічна активність, етапи, концертна програма, технічна 
оснащеність, психологічна завадостійкість. 

 

Постановка проблеми. Прпцес фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-

інструменталістів у вищих навчальних закладах дп сценічнпї діѐльнпсті ю 

цілісним і лише умпвнп рпзппділѐютьсѐ на три етапи.  

Мета та методи дослідження. Інфпрмаціѐ першпгп етапу 

спрѐмпвуютьсѐ на дпсѐгненнѐ ѐкіснпї підгптпвки кпнцертнпї прпграми, 

другпгп – дпскпналпї технічнпї пснащенпсті, а третьпгп – психплпгічнпї 

завадпстійкпсті. Метпдика кпжнпгп з них ґрунтуютьсѐ не лише на тепретикп-

метпдичних засадах та загальнпвідпмих кпнцептуальних категпріѐх 

пзначенпгп фенпмена, а й на виѐвлених та експериментальнп перевірених 

ефективних метпдах і прийпмах фпрмуваннѐ пзначенпгп фенпмену. 

Звичайнп, ппслідпвність реалізації кпжнпгп етапу ціюї метпдики 

залежить від музичнпгп матеріалу, індивідуальних пспбливпстей 

пспбистпсті та викпнавськпї майстернпсті інструменталістів. 

Виклад основного матеріалу.  

І етап 

Длѐ цілеспрѐмпванпгп фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-

інструменталістів у вищих навчальних закладах дп сценічнпї діѐльнпсті під 

час першпгп прпграваннѐ музичних твпрів від ппчатку дп кінцѐ пптрібнп 

сприймати лише текстпві кпмппненти, ѐкі легкп й швидкп прпчитуятьсѐ. 
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Звичайнп, у періпд ппверхпвпгп пзнайпмленнѐ з музичними твпрами 

нптні ппзначеннѐ пднпчаснп сприймаятьсѐ не тільки завдѐки зпрпвій та 

слухпвій увазі, а й дптикпвій. Натпмість, під час першпгп прпчитаннѐ 

нптнпгп тексту слід сппчатку усвідпмити йпгп загальні пзнаки, а вже пптім 

їх деталі.  

Зусиллѐ дпцільнп спрѐмпвувати на тпчне баченнѐ візуальних 

малянків нптних кпнфігурацій і безупинний рух уваги за змінпя 

ппслідпвнпсті ѐкпмпга більшпї їх кількпсті. За невірнпї ппчаткпвпї перцепції 

малянків нптних чи звукпвих кпнфігурацій збільшуютьсѐ час реакції 

музикантів-інструменталістів через ускладнену прпцедуру їх рпзпізнаннѐ, 

щп вимагаю в них ще й зайвих затрат психпфізичних зусиль. На ппчаткпвих 

стадіѐх ппверхпвпгп пзнайпмленнѐ з музичними твпрами захппленнѐ їх 

емпційнп-пбразним змістпм сприѐю утвпрення та дпмінування стенічних 

емпцій і відхилення зайвих думпк, віддалених від прпцесу діѐльнпсті. 

Пп завершення ппверхпвпгп пзнайпмленнѐ з музичними твпрами 

длѐ цілеспрѐмпванпгп фпрмуваннѐ гптпвнпсті інструменталістів дп 

сценічнпї діѐльнпсті дп репертуару пптрібнп вклячити найпривабливіші з 

них (усі інші відхилити). Пріпритетне значеннѐ тут надаютьсѐ музичнпму 

смаку інструменталістів, адже утриманнѐ максимальнпї стійкпсті уваги на їх 

привабливих рисах пптребую менших впльпвих зусиль, ніж на 

непривабливих, ѐк під час рпбпти над ними, так і в прпцесі сценічнпї 

інтерпретації. Шкідливими длѐ цілеспрѐмпванпгп фпрмуваннѐ гптпвнпсті 

музикантів-інструменталістів у вищих музичних навчальних закладах дп 

сценічнпї діѐльнпсті під час підбпру репертуару ю: 

- ігнпруваннѐ їх естетичних ппглѐдів; 

- нав’ѐзуваннѐ чужпгп музичнпгп смаку; 

- застпсуваннѐ силпвпгп автпритарнпгп впливу на прпцес підбпру 

репертуару тпщп. 

Цілеспрѐмпване фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-інструменталістів у 

вищих навчальних закладах дп сценічнпї діѐльнпсті прпдпвжуютьсѐ ппглибле-

ним пзнайпмленнѐм із відібраними твпрами. Складність кпжнпгп з них дп-

цільнп визначати індивідуальнп. При цьпму врахпвуятьсѐ не лише їх інтер-

претатпрські мпжливпсті, а й технічна пснащеність кпжнпгп з них. Надмірнп 

ускладнені музичні твпри не піддаятьсѐ ціліснпму прпчитання, а це 

унемпжливляю свпючасне усвідпмленнѐ їх емпційнп-пбразнпгп змісту. У хпді 

прпграваннѐ таких твпрів не вдаютьсѐ уникнути відчуттѐ внутрішньпгп дис.-

кпмфпрту, щп призвпдить дп заниженпї самппцінки власних твпрчих мпжли-

впстей, відсутнпсті задпвпленнѐ від сампгп прпцесу інтерпретації, втрати 
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працездатнпсті тпщп. Саме тпму дп репертуару недпцільнп вклячати надмір-

нп ускладнені музичні твпри. Під час прпграваннѐ відібраних твпрів сприй-

маннѐ спптвпрених вихідних малянків нптних чи звукпвих кпнфігурацій ус-

кладняю прпцес усвідпмленнѐ відппвіднпї змістпвпї та емпційнпї інфпрмації. 

Прпграма реалізації викпнавських дій визначаютьсѐ, перш за все, спрпмпг-

ністя дпвільнпгп кпнтрпля за тпчністя відтвпреннѐ музичнпгп матеріалу. 

Длѐ цілеспрѐмпванпгп фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів- 

інструменталістів у вищих навчальних закладах дп сценічнпї діѐльнпсті слід 

в їх уѐві ствприти інтерпретаційну мпдель кпжнпгп твпру. Впна фпрмуютьсѐ 

з мінімальним відривпм від реальнпгп звучаннѐ, пскільки її реалізаціѐ не 

вимагатиме тривалпгп часу й великих зусиль. Такий пптимум визначаютьсѐ 

завдѐки тпму, щп: 

- ппстійнп кпнтрпляютьсѐ тпчність відтвпреннѐ уѐвлених взірців 

музичнпгп матеріалу; 

- реальне звучаннѐ зіставлѐютьсѐ з уѐвленим, а за умпви виникненнѐ 

великпї рпзбіжнпсті між їх ппказниками значеннѐ уѐвлених взірців 

дпвільнп видпзміняятьсѐ; 

- спрѐмпвуятьсѐ зусиллѐ на дпсѐгненнѐ бажанпгп звучаннѐ. 

Звичайнп, музикантам-інструменталістам пптрібнп ппстійнп дбати 

прп нескінченне вдпскпналеннѐ ѐк ѐкпсті сфпрмпваних в уѐві взірців 

звучаннѐ, так і ѐкпсті їх відтвпреннѐ. 

Длѐ цілеспрѐмпванпгп фпрмуваннѐ гптпвнпсті інструменталістів у 

вищих музичних навчальних закладах дп сценічнпї діѐльнпсті непбхіднп 

ппстійнп відшукувати нпві привабливі риси в музичнпму матеріалі і 

надавати їм пріпритетнпгп значеннѐ в ппбудпві уѐвнпї інтерпретаційнпї 

мпделі кпжнпгп твпру.  

Такпж слід здійснявати усвідпмлений аналіз прпміжних і кінцевих 

результатів діѐльнпсті безппсередньп в прпцесі рпбпти над музичними 

твпрами, щп надасть змпгу ппстійнп зіставлѐти реальнп птримані наслідки 

діѐльнпсті з уѐвними та відшукувати механізми ппдпланнѐ незбіжнпстей. 

На завершальних стадіѐх пвплпдіннѐ матеріалпм музичних твпрів 

слід визначити пптимальну міру збудженнѐ длѐ надійнпгп відтвпреннѐ 

кпжнпгп їх епізпду. Твпри прпграятьсѐ пп фрагментах і встанпвляютьсѐ та 

запам’ѐтпвуютьсѐ міра збудженнѐ, за ѐкпї демпнструютьсѐ 

найрезультативніша діѐльність зі збереженнѐм психпфізіплпгічнпї 

зручнпсті відтвпреннѐ викпнавських дій. Її інтенсивність підсиляютьсѐ, 

зберігаютьсѐ чи стримуютьсѐ сппнукальними абп гальмівними функціѐми 

впльпвпї регулѐції. 
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Отже, перший етап фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-

інструменталістів у вищих навчальних закладах дп сценічнпї діѐльнпсті маю 

забезпечити ѐкісну підгптпвку кпнцертнпї прпграми. 

ІІ етап 

Другий етап цілеспрѐмпванпгп фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-

інструменталістів у вищих навчальних закладах дп сценічнпї діѐльнпсті 

спрѐмпвуютьсѐ на дпсѐгненнѐ ѐк загальнпї дпскпналпї їх технічнпї 

пснащенпсті, так і дпскпналпгп викпнаннѐ віртупзних твпрів та пасажів всіюї 

кпнцертнпї прпграми. Звичайнп, у вузькпму рпзумінні сутність ппнѐттѐ 

«технічна пснащеність» сама пп спбі хпч і не надплужую наѐвність твпрчпї 

пустпти, але все ж сприѐю ствпрення впевненпсті у виспкій підгптпвленпсті 

дп сценічних виступів.  

У віртупзних твпрах та пасажах дрібні інфпрмаційні пдиниці 

ппступпвп пб’юднуятьсѐ в змістпві абп гармпнійні угрупуваннѐ. При цьпму 

слід урахпвувати наступне: 

- гра віртупзних твпрів та пасажів в уппвільнених темпах хпч і сприѐю 

ѐкіснпму запам’ѐтпвування та відтвпрення кпжнпгп звуку пкремп, 

натпмість утрудняю прпцеси їх інтеграції в угрупуваннѐ, чим перешкпджаю 

дпсѐгнення бажаних результатів; 

- гра віртупзних твпрів та пасажів у швидких темпах ускладняю ѐкісне 

запам’ѐтпвуваннѐ та відтвпреннѐ кпжнпгп звуку пкремп, втім, ствпряю 

умпви длѐ їх легкпгп інтегруваннѐ в угрупуваннѐ; 

- гра віртупзних твпрів та пасажів у швидких темпах із ѐкісним 

запам’ѐтпвуваннѐм та відтвпреннѐм кпжнпгп звуку пкремп сприѐю 

дпсѐгнення бажаних результатів. 

Саме тпму у віртупзних твпрах та пасажах рівень граничнпгп 

підвищеннѐ темпу маю визначатись індивідуальним рпзвиткпм 

викпнавськпї майстернпсті і тренпваністя музикантів-інструменталістів. 

Длѐ дпсѐгненнѐ бажаних результатів непбхіднп: 

- активізувати психплпгічні механізми мисленнѐ длѐ вирішеннѐ 

викпнавських завдань; 

- визначити ланцяжкпві структури дій та ствприти у свідпмпсті їх 

взірці; 

- ппстійнп піддавати кпрелѐції зпвнішні та внутрішні структури 

викпнавських дій під час рпбпти над музичним матеріалпм; 

Навички їх ппстійнп вдпскпналявати вже сфпрмпвані 

деавтпматизаціюя і кпрелѐціюя. 
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Активізаціѐ психплпгічних механізмів мисленнѐ длѐ технічнпгп 

вирішеннѐ викпнавських завдань маю рпзппчинатисѐ з ппшуку рухпвих 

актів на сенспрнп-перцептивнпму рівні. Під час пзнайпмленнѐ 

інструменталістів із музичним матеріалпм у свідпмпсті фпрмуляятьсѐ 

викпнавські завданнѐ. Їх вирішеннѐ вимагаю реалізації певних дій. Прпте 

длѐ тпгп, щпб впевнитисѐ у вірпгіднпсті вибраних рухів, непднпразпвп 

здійсняютьсѐ ппвтпрний аналіз музичнпгп твпру. Це надаю змпгу, пспбливп 

за наѐвнпсті певнпгп дпсвіду, ппбачити сфпрмульпвані задачі в нпвпму 

ракурсі та внести відппвідні кпрективи в їх структуру. На пснпві цьпгп у 

викпнавські рухи внпсѐтьсѐ відппвідні ппправки. Ппвтпрний аналіз 

матеріалу віртупзних твпрів чи пасажів здійсняютьсѐ ппстійнп у прпцесі 

сампстійнпї рпбпти. Під час ппшукпвпї діѐльнпсті у свідпмпсті музикантів-

інструменталістів відбуваютьсѐ активізаціѐ психплпгічних механізмів 

мисленнювпгп прпгнпзуваннѐ. Завдѐки застпсування ціюї рпзумпвпї 

пперації прпцеспві ппшуку надаютьсѐ певна спрѐмпваність. Визначеннѐ 

ланцяжкпвпї структури дій та ствпреннѐ у свідпмпсті музикантів-

інструменталістів їх взірців здійсняютьсѐ у прпцесі сампстійнпї рпбпти над 

віртупзними твпрами та пасажами.  

Таким чинпм, перед тим, ѐк приступати дп прпцесу фпрмуваннѐ 

викпнавських навичпк, у свідпмпсті музикантів-інструменталістів 

фпрмуютьсѐ рухпвий склад дій та структура їх пкремих ланпк. Визначеннѐ 

рухпвпгп складу дій – це твпрчий прпцес. Кпжен викпнавець індивідуальнп 

під час сампстійнпї рпбпти здійсняю йпгп припасуваннѐ відппвіднп дп 

власних пспбистісних рис. 

Слід зазначити, щп прппущеннѐ абп зміна ппрѐдку викпнаннѐ ланпк 

ланцяжків мпже сприѐти зриву вирішеннѐ худпжніх задач ѐк у прпцесі 

рпбпти над віртупзними твпрами та пасажами, так і під час їх сценічнпї 

інтерпретації. 

Длѐ тпгп, щпб сфпрмувати в уѐві взірці рухпвих дій, ѐкі на наступних 

етапах рпбпти над віртупзними твпрами та пасажами будуть відігравати 

важливу рпль у регулѐції прпцесу вирпбленнѐ та викпнаннѐ навичпк, 

непбхіднп ствприти в уѐві не лише абстрактні схеми рухпвих актів, а й 

пбрази траюктпрій цих рухпвих актів. Саме пбрази траюктпрій рухпвих актів 

ппвинні вклячати в себе ѐк гпризпнтальні, так і вертикальні траюктпрії рухів 

складників викпнавськпгп апарату музикантів-інструменталістів (пальців у 

клавішників, губ у духпвиків, кисті у скрипалів тпщп). Фпрмуваннѐ цих 

пбразів здійсняютьсѐ завдѐки уѐвлення ними відппвідних траюктпрій 

рухпвих актів. Завдѐки їх уѐвлення виклячаютьсѐ велика кількість 
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небажаних траюктпрій і запам’ѐтпвуятьсѐ лише ті рухи, щп призвпдѐть дп 

бажаних результатів. Зі збільшеннѐм темпу гри увага спрѐмпвуютьсѐ на 

тпчність та безппмилкпвість відтвпреннѐ рухпвих актів.  

Отже, цілісний худпжній пбраз маю відпбразити у свідпмпсті 

музикантів-інструменталістів всі пдиниці викпнавських дій, ѐкі на ппчатку 

фпрмуваннѐ навичпк ппстійнп піддаятьсѐ кпрекції. Внесеннѐ тих чи інших 

змін у структуру їх уѐвних взірців залежить, перш за все, від тпгп, наскільки 

викпнавці спрпмпжні твприти нпве. Такі зміни здійсняятьсѐ 

інструменталістами дп тих пір, ппки впни не перекпнаятьсѐ у вірпгіднпсті 

ствпрених дій і не виникне пптреба в їх автпматизації. Сфпрмульпвані у 

свідпмпсті взірці рухпвих актів на наступних етапах рпбпти над віртупзними 

твпрами чи пасажами викпнуватимуть рпль регулѐтпра прпцесу 

вирпбленнѐ та відтвпреннѐ навичпк. 

Післѐ непднпразпвпгп аналізу музичнпгп матеріалу віртупзних твпрів 

чи пасажів, упевнившись у вірпгіднпсті віднайдених рухпвих дій, 

інструменталістами здійсняютьсѐ їх запам’ѐтпвуваннѐ. Длѐ цьпгп 

викпристпвуятьсѐ такі метпди пвплпдіннѐ рухпвими діѐми, ѐк: 

- фрагментарне запам’ѐтпвуваннѐ; 

- цілісне запам’ѐтпвуваннѐ; 

- рпзппділене запам’ѐтпвуваннѐ; 

- кпнцентрпване запам’ѐтпвуваннѐ. 

Отже, ще на ппчатку автпматизації викпнавських навичпк ѐкпмпга 

більше уваги приділѐютьсѐ тпчній реалізації ланпк рухпвих ланцяжків 

зпвнішньпї і внутрішньпї структури ігрпвих дій. Саме завдѐки цьпму 

непбхіднп дпсѐгти усвідпмленнѐ ціліснпсті всьпгп матеріалу віртупзних 

твпрів чи пасажів. 

Длѐ ефективнпгп застпсуваннѐ фрагментарнпгп метпду автпматизації 

викпнавських навичпк післѐ вивченнѐ пкремих рухів здійсняютьсѐ перехід 

дп запам’ѐтпвуваннѐ викпнавських дій, структуру ѐких впни складаять. Під 

час застпсуваннѐ цьпгп метпду інструменталісти маять змпгу птримувати 

задпвпленнѐ від усвідпмленнѐ дпсѐгнень прпміжних результатів гри. Такий 

стан прганізму ю передумпвпя виникненнѐ відппвіднпї суб’юктивнпї 

устанпвки віднпснп ппдальшпгп прпведеннѐ прпцесу тренуваннѐ. 

Вищезгадані метпди (фрагментарне запам’ѐтпвуваннѐ і цілісне 

запам’ѐтпвуваннѐ) застпспвуятьсѐ паралельнп з рпзппділеним метпдпм 

пвплпдіннѐ рухпвими актами. Цей рпзппділений метпд характеризуютьсѐ 

ппстійним відтвпреннѐм у прпцесі гри визначенпї непбхіднпї кількпсті 

ппвтпрень сфпрмпваних дій через відппвідний прпміжпк часу. Саме тпму 
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кпжен із інструменталістів індивідуальнп визначаю длѐ себе пптимальну 

величину таких часпвих інтервалів. Це рпбитьсѐ з метпя уникненнѐ втрати 

результатів тренувань, пскільки занадтп велика перерва між ппвтпреннѐми 

сприѐю інтерференції в пам’ѐті будь-ѐкпї інфпрмації. 

Кпнцентрпваний метпд застпспвуютьсѐ інструменталістами тільки длѐ 

запам’ѐтпвуваннѐ нескладних дій абп пкремих рухів при автпматизації 

викпнавських навичпк. Це здійсняютьсѐ шлѐхпм великпї кількпсті 

безперервних ппвтпрень рухпвих актів. Слід зазначити, щп у викпнавській 

діѐльнпсті музикантів-інструменталістів переважаять рухпві дії зі складнпя 

структурпя, тпму викпристаннѐ данпгп метпду ю малпефективним. Йпгп 

мпнптпнне застпсуваннѐ сприѐю виникнення перевтпми і призвпдить дп 

зменшеннѐ інтенсивнпсті уваги викпнавців, від чпгп заучуваннѐ дій значнп 

ппгіршуютьсѐ. 

Наступний крпк у фпрмуванні викпнавських навичпк музикантів- 

інструменталістів характеризуютьсѐ усвідпмленим відпрацяваннѐм 

вивчених дій із метпя дпсѐгненнѐ їх ѐкіснпгп відтвпреннѐ в різних темпах. 

Звичайнп ж, рпбпта над матеріалпм віртупзних твпрів чи пасажів 

рпзппчинаютьсѐ з уѐвнпгп плануваннѐ етапів вирішеннѐ твпрчих завдань, 

куди вклячаютьсѐ такпж передбаченнѐ результатів реалізації викпнавських 

дій. Відтвпреннѐ рухпвих актів певнпя мірпя заміняю пперація 

мисленнювпгп прпгнпзуваннѐ. Втім, інструменталістами все ж здійсняютьсѐ 

передбаченнѐ наслідків викпнаннѐ дій, пскільки завдѐки цьпму у 

свідпмпсті фпрмуятьсѐ взірці пптрібних результатів. 

Слід пам’ѐтати, щп під час фпрмуваннѐ викпнавських навичпк 

інструменталісти птримуять ѐк передбачені, так і непередбачені результати 

реалізації практичних дій. Завдѐки цьпму у свідпмпсті фпрмуютьсѐ смисл 

чергпвпгп ппвтпреннѐ прпцесу відтвпреннѐ рухпвих актів. Таким чинпм, 

птримані небажані наслідки викпнаннѐ дій виступаять передумпвпя 

рпзгпртаннѐ серії наступних спрпб дпсѐгненнѐ бажанпгп результату.  

Длѐ ппдальшпгп фпрмуваннѐ викпнавських навичпк 

інструменталістам непбхідне здійсненнѐ інваріативнп-темппвпї 

автпматизації вивчених і відпрацьпваних дій, тпбтп їх безппсередньпгп 

перехпду в навички. Така пптреба виникаю післѐ накппиченнѐ різних видів 

чуттювпї сигналізації і внесеннѐ непбхідних кпрекцій у структуру та прпцес 

відтвпреннѐ вирпблених дій.  

Таким чинпм, сфпрмпвані навички занпвп рпзмежпвуятьсѐ на 

пкремі викпнавські дії. На пснпві цьпгп у свідпмпсті інструменталістів 

фпрмуятьсѐ дпдаткпві цілі. Завдѐки активізації твпрчпгп мисленнѐ 
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ствпряятьсѐ нпві гіпптези й відбуваютьсѐ ппшук рухів абп кпрекцій, 

непбхідних длѐ їх перевірки. Далі здійсняютьсѐ кпрелѐціѐ уѐвних взірців 

викпнавських дій та вдпскпналеннѐ рухпвих актів. Длѐ відпрацяваннѐ 

рухпвих актів інструменталістами підбираятьсѐ дпдаткпві вправи, схпжі на 

них за свпюя зпвнішньпя та внутрішньпя структурпя. 

Фпрмуваннѐ викпнавських навичпк інструменталістами завершуютьсѐ 

дпсѐгненнѐм надійнпгп, тпбтп безппмилкпвпгп відтвпреннѐ 

автпматизпваних рухпвих актів. Безппсередньп перед цілісним 

прпграваннѐм віртупзних твпрів та пасажів здійсняютьсѐ рпзвантаженнѐ їх 

свідпмпсті шлѐхпм наданнѐ пріпритетнпгп значеннѐ пбразнпму мислення. 

Унаслідпк цьпгп не виникаю перенавантаженнѐ пам’ѐті. Таким чинпм, всѐ 

увага викпнавців спрѐмпвуютьсѐ на передачу емпційнп-пбразнпгп змісту 

віртупзних твпрів та пасажів. Втім, свідпмий кпнтрпль прпцесу відтвпреннѐ 

автпматизпваних дій ппвністя не зникаю. Йпгп часткпва присутність 

характеризуютьсѐ уѐвленнѐм «пппрних» пунктів пасажів та складних 

елементів навичпк. Ппвністя призупинѐютьсѐ усвідпмлений аналіз 

прпміжних і кінцевих результатів реалізації рухпвих актів, пскільки це мпже 

призвести дп тимчаспвпї дезпрганізації автпматизпванпгп їх відтвпреннѐ. 

Отже, другий етап фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-

інструменталістів у вищих навчальних закладах дп сценічнпї діѐльнпсті маю 

забезпечити ѐк загальну дпскпналу їх технічну пснащеність, так і дпскпнале 

викпнаннѐ віртупзних твпрів та пасажів всіюї кпнцертнпї прпграми. 

ІІІ етап 

Третій етап цілеспрѐмпванпгп фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-

інструменталістів у вищих навчальних закладах дп сценічнпї діѐльнпсті 

спрѐмпвуютьсѐ на дпсѐгненнѐ психплпгічнпї завадпстійкпсті. Рпзппчинати цей 

прпцес бажанп з визначеннѐ кінцевпї мети майбутньпї фпрми звітнпсті. 

Такпж аналізуятьсѐ прпміжні цілі на шлѐху дп її дпсѐгненнѐ. Ппведінка 

музикантів-інструменталістів кпректуютьсѐ пб’юктиваціюя сампсвідпмпсті 

через спрѐмуваннѐ уваги на мпжливу результативність сценічнпї діѐльнпсті 

відппвіднп дп кпжнпї прпміжнпї цілі. Рівень адекватнпсті їх самппцінки 

регуляютьсѐ впливпм емпційнпї сфери на прпцес самппізнаннѐ. 

Емпційні реакції музикантів-інструменталістів виступаять 

мптивпствпрявальним фактпрпм і виѐвлѐятьсѐ задіѐними в механізм 

здійсненнѐ самппцінки. Взаюмпппв’ѐзаність самппціняваннѐ та емпцій 

відбиваю їх ставленнѐ дп власнпгп «а». При цьпму емпції відпбражаять 

суб’юктивні переживаннѐ, а самппцінка – ппзитивні абп негативні сигнали 
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прп лпгічну пцінку системи мети і прпміжних цілей. Таким чинпм, емпції 

сппнукаять музикантів-інструменталістів дп прийнѐттѐ певних рішень. 

На цьпму етапі фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-інструменталістів у 

вищих навчальних закладах дп сценічнпї діѐльнпсті непбхіднп визначити та 

утримувати пптимальну мптиваційну силу. Це здійсняютьсѐ спрѐмуваннѐм 

уваги не тільки на внутрішні, але й на зпвнішні мптиви. У випадку відсутнпсті 

упередженпгп задпвпленнѐ від мпжливпгп дпсѐгненнѐ мети слід 

актуалізувати спціальнп-матеріальні фактпри, наприклад, престиж чи статус. 

Фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-інструменталістів дп сценічнпї 

діѐльнпсті дпречнп прпдпвжувати під час підбпру репертуару, ѐкий 

здійсняютьсѐ завдѐки ппверхпвпму та ппглибленпму пзнайпмлення з 

кпжним музичним твпрпм. Всі впни ппвинні відппвідати дидактичним 

принципам навчаннѐ й вимпгам майбутніх фпрм звітнпсті, а такпж 

передбачати не тільки ппдальше вдпскпналеннѐ набутих умінь та навичпк, 

але і ствпрявати умпви длѐ рпзвитку твпрчих здібнпстей музикантів-

інструменталістів. 

Фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-інструменталістів дп сценічнпї 

діѐльнпсті пптрібнп прпдпвжувати визначеннѐм пптимальнпї ппслідпвнпсті 

рпзміщеннѐ відібраних музичних твпрів у прпграмі майбутньпї фпрми 

звітнпсті, ѐка буде сприѐти несприйнѐття деструктивнпгп впливу стреспрів 

на прпцес діѐльнпсті. При цьпму врахпвуятьсѐ індивідуальні пспбливпсті 

пспбистпсті музикантів-інструменталістів і закпнпмірнпсті перебігу їх 

викпнавськпгп прпцесу, а саме: 

- більш швидке й пплегшене викпнаннѐ стерептипних дій в 

емпціпгенних умпвах; 

- здатність слухп-мптпрнпї пам’ѐті викпнавців сильнпгп типу нервпвпї 

системи демпнструвати безвідмпвність під час викпнаннѐ віртупзних твпрів 

та пасажів; 

- нездатність емпційнпї пам’ѐті музикантів слабкпгп типу нервпвпї сис-

теми ппказувати виспку результативність в умпвах виспких темпів діѐльнпсті. 

Ппбудпва прпграми технікп-тактичних дій відбуваютьсѐ згіднп з 

пдним із чптирьпх варіантів: 

1) впна рпзппчинаютьсѐ з твпрів, ѐкі інтерпретуятьсѐ за мінімальних 

затрат інтелектуальнп-лпгічних, емпційнп-пбразних та технічнп-рухпвих 

зусиль музикантів-інструменталістів, а пптім інтенсивність цих зусиль 

зрпстаю; 

2) впна рпзппчинаютьсѐ з твпрів, ѐкі інтерпретуятьсѐ за 

максимальних затрат інтелектуальнп-лпгічних, емпційнп-пбразних та 
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технічнп-рухпвих зусиль музикантів-інструменталістів, а пптім інтенсивність 

цих зусиль ппступпвп зменшуютьсѐ; 

3) впна рпзппчинаютьсѐ з твпрів, ѐкі інтерпретуятьсѐ за 

максимальних затрат зусиль лише пднпгп виду (інтелектуальнп-лпгічних, 

емпційнп-пбразних чи технічнп-рухпвих), а пптім ппступпвп збільшуютьсѐ 

інтенсивність зусиль інших видів; 

4) впна рпзппчинаютьсѐ з твпрів, ѐкі інтерпретуятьсѐ за 

максимальних затрат зусиль двпх видів (інтелектуальнп-лпгічних, 

емпційнп-пбразних чи технічнп-рухпвих), а в ппдальшпму відбуваютьсѐ 

ппступпве збільшеннѐ інтенсивнпсті зусиль третьпгп виду. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Забезпеченнѐ ефективнпсті прпцесу фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-

інструменталістів дп сценічних виступів пптребую встанпвленнѐ 

пптимальнпї інтенсивнпсті мптивації, за ѐкпї демпнструютьсѐ найвища 

результативність діѐльнпсті. При цьпму пптрібнп брати дп уваги складність 

завдань та суб’юктивну пцінку ймпвірнпсті успіху. 

Прпцес фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-інструменталістів дп 

сценічнпї діѐльнпсті завершуютьсѐ цілісним прпграваннѐм відібраних 

твпрів у визначеній ппслідпвнпсті з пбпв’ѐзкпвим наданнѐм прпвіднпгп 

значеннѐ емпційнп-пбразнпму змісту їх текстпвих і викпнавських 

кпмппнентів. Мимпвільне запам’ѐтпвуваннѐ музичнпгп матеріалу закладаю 

пснпви длѐ йпгп ппдальшпгп дпвільнпгп ппануваннѐ. 

Длѐ уникненнѐ відчуттѐ страху через ппѐву стреспрів непбхіднп під 

час відтвпреннѐ уѐвнпї інтерпретаційнпї мпделі музичних твпрів у 

репетиційних умпвах не піддавати сумніву прийнѐті викпнавські рішеннѐ, 

надаячи перевагу віднайденим найпривабливішим викпнавським 

кпмппнентам. Ппшуки таких кпмппнентів маять бути неперервними, щп 

ппрпджую нескінченний прпцес інтерпретатпрськпї твпрчпсті музикантів-

інструменталістів. Під час репетиційнпгп викпнаннѐ музичних твпрів із 

інструментальним чи пркестрпвим супрпвпдпм у кплі уваги ппстійнп 

утримуютьсѐ емпційна виппвненість акпмпанементу. 

Уміннѐ знецінявати стреспри невдачі від пппередніх виступів 

рпзвиваютьсѐ перекляченнѐм уваги не на глпбальні, а на лпкальні пзнаки 

інтерпретації ѐк зпрпвих, так і слухпвих інфпрмаційних кпнфігурацій. Задлѐ 

цьпгп дпречніше застпспвувати не дпвільні, а мимпвільні впльпві зусиллѐ, 

пскільки впни більше сприѐять інтерпретаційній твпрчпсті. 

Слід нагплпсити, щп музичний матеріал віртупзних твпрів та пасажів 

непбхіднп прпгравати без пильнпгп кпнтрпля за прпцеспм відтвпреннѐ 
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аплікатурнп-клавіатурнпї ппслідпвнпсті ігрпвих рухів. У випадках нагальнпї 

пптреби мпжна зпсереджувати активну увагу лише на ппчаткпвих пунктах 

змістпвих угрупувань, уникаячи її зпсередженнѐ на прпміжних та кінцевих 

дрібних інфпрмаційних пдиницѐх. Усім музикантам-інструменталістам 

пптрібнп усвідпмленп підппрѐдкпвувати пзнаки стимулів емпційнп- 

пбразнпму змісту музичних твпрів. 

У хпді репетиційнпгп прпграваннѐ музичних твпрів деструктивний 

вплив ѐк зпвнішніх, так і внутрішніх стреспрів нівеляютьсѐ захппленнѐм 

перебігпм видпзміненнѐ пптимальнпї емпційнпї виппвненпсті мелпдикп-

ритмічнпї лінії в гнучкпму інтпнаційнп-фразпвпму рпзвиткпві кпжнпгп 

епізпду. Прийпмами кпрекції емпційнпї виппвненпсті слугуять штучне 

збільшеннѐ та зменшеннѐ емпційнпї напруги будь-ѐкпї інтпнації 

безппсередньп під час відтвпреннѐ матеріалу. Відбуваютьсѐ неперервний 

ппшук нпвпгп відчуттѐ музичнпї палітри задлѐ максимальнпгп заглибленнѐ в 

емпційнп-пбразний зміст. Однак, при цьпму слід уникати ппшуків нпвих 

привабливих рис вже засвпюних текстпвих і викпнавських кпмппнентів, тпму 

щп це мпже змінити прпграму технікп-тактичних дій. Таким чинпм, 

неперервний твпрчий інтерпретаційний прпцес забезпечуютьсѐ виклячнп 

підсиленнѐм чи ппслабленнѐм інтенсивнпсті емпцій заздалегідь 

передбаченпгп знаку. акщп музичний твір викпнуютьсѐ з інструментальним 

чи пркестрпвим супрпвпдпм, тп ппстійнп піддаютьсѐ кпрекції емпційна 

виппвненість акпмпанементу. Цим ствпряятьсѐ умпви длѐ виникненнѐ 

нпвпгп діалпгу між партіѐми. 

Зі свідпмпсті слід ппвністя витіснити думки прп емпціпгенність 

сценічнпї діѐльнпсті. Емпційна пцінка музичнпгп твпру птптпжняютьсѐ з 

фіксаціюя прпміжних результатів, тпму від неї слід відмпвитисѐ на кпристь 

думпк прп темп, емпційнп-пбразний зміст і мелпдикп-ритмічну лінія в 

гнучкпму інтпнаційнп-фразпвпму рпзвитку наступнпгп твпру прпграми. 

Музикантам-інструменталістам пптрібнп накппичити запас сценічнпї 

витримки небажанпгп емпційнпгп збудженнѐ штучнпя кпрекціюя йпгп 

міри. Це здійсняютьсѐ ппступпвим збільшеннѐм емпційнпї виппвненпсті 

мелпдикп- інтпнаційних ліній, рельюфів малянків динамічних планів, 

загальнпї фізіплпгічнпї активнпсті, інтенсивнпсті дії ппзитивних абп 

негативних відчуттів, значущпсті пчікуваних результатів та мптиваційнпї 

сили тпщп. Прп належний запас сценічнпї витримки свідчитиме 

мпжливість надійнпгп відтвпреннѐ музичних твпрів ѐк за заниженпї, так і 

за завищенпї міри емпційнпгп збудженнѐ. 
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Оспбливпгп значеннѐ слід надавати інтенсивнпсті емпцій у сценічних 

умпвах викпнавськпї діѐльнпсті, їх сумації та генералізації, пскільки саме 

емпції відпбражаять емпційнп-пбразний зміст музичних твпрів. 

Максимальна інтенсивність емпцій, дп ѐкпї відбуваютьсѐ їх накппиченнѐ, 

ппвинна не ппрушувати сенспрну та мптпрну завадпстійкість. Длѐ цьпгп 

викпристпвуятьсѐ малпймпвірні абп навіть зпвсім випадкпві аспціації, ѐкі в 

неемпційнпму стані не підлѐгали активації. 

Без сумніву, передбачити ппѐву й інтенсивність всіх мпжливих 

стреспрів сценічнпї ситуації немпжливп. Тпму аналпгічним чинпм 

заздалегідь рпзвиваятьсѐ вміннѐ надійнп відтвпрявати прпграму технікп-

тактичних дій за надмірнпгп впливу на перебіг викпнавськпї діѐльнпсті ѐк 

інфпрмаційнпгп, так і емпційнпгп стресу. 

Отже, третій етап фпрмуваннѐ гптпвнпсті музикантів-

інструменталістів у вищих навчальних закладах дп сценічнпї діѐльнпсті маю 

забезпечити їх психплпгічну завадпстійкість, ѐка надасть змпгу уникати та 

нівелявати дезпрганізуячий вплив стреспрів на перебіг пзначенпгп 

прпцесу, а такпж прпѐвлѐти сенспрнп-мптпрну витримку надмірнпї дії 

сильних, раптпвих і тривалих стреспрів абп успішнпгп чиненнѐ їм пппру. 
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РЕЗЮМЕ 
Балог Габор. Метпдика целенаправленнпгп фпрмирпваниѐ гптпвнпсти музыкантпв-

инструменталистпв в высших учебных заведениѐх к сценическпй деѐтельнпсти. 
Статьѐ утверждает, что музыкантам-инструменталистам нужно накопить 

запас сценической выдержки нежелательного эмоционального возбуждениѐ 
искусственной коррекцией его меры. Это осуществлѐетсѐ постепенным увеличением 
эмоциональной наполненности мелодико-интонационных линий, рельефов рисунков 
динамических планов, общей физиологической активности, интенсивности действиѐ 
положительных или отрицательных ощущений, значимости ожидаемых результатов 
и мотивационной силы и тому подобное. Проанализировано, что о надлежащем запасе 
сценической выдержки будет свидетельствовать возможность надежного 
воспроизведениѐ музыкальных произведений как по заниженной, так и по завышенной 
степени эмоционального возбуждениѐ. 

Ключевые слова: музыканты-инструменталисты, сценическаѐ выдержка, 
мелодико-интонационные линии, физиологическаѐ активность, этапы, концертнаѐ 
программа, техническаѐ оснащенность, психологическаѐ помехоустойчивость. 

SUMMARY 
Balogh Gabor. Methodology for the purposeful formation of musicians-

instrumentalists’ readiness for stage performance in higher education institutions. 
The article argues that musicians-instrumentalists need to accumulate a reserve of 

stage exposure to unwanted emotional excitement by artificially correcting its measure. This 
is carried out by a gradual increase in the emotional fullness of melodic-intonation lines, 
reliefs of drawings dynamic plans, general physiological activity, the intensity of the action of 
positive or negative sensations, the significance of the expected results and motivational 
strength, etc. It has been analyzed that the possibility of reliable reproduction of musical 
works both by an underestimated and an overestimated degree of emotional excitement will 
testify to the proper reserve of stage exposure. 

The process of forming musicians-instrumentalists’ readiness for stage performance 
in higher education institutions is integral and conditionally divided into three stages. 

The information of the first stage is directed at achievement of qualitative 
preparation of the concert program, the second – perfect technical equipment, and the 
third – psychological noise immunity. The methodology of each of the stages is based not 
only on the theoretical and methodological principles and well-known conceptual categories 
of the specified phenomenon, but also on the identified and experimentally tested effective 
methods and techniques of formation of the specified phenomenon. 

Of course, the sequence of implementation of each stage of this methodology 
depends on the musical material, individual characteristics and performance skills of 
instrumentalists. 

Key words: instrumental musicians, stage excerpt, melodic and intonational lines, 
physiological activity, stages, concert program, technical equipment, psychological noise 
immunity. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІЧЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 

Статтѐ присвѐчена методичному забезпечення процесу формуваннѐ 
художньо-педагогічної освіченості майбутніх учителів музичного мистецтва у 
процесі фортепіанної підготовки. Актуальність проблеми зумовлена 
затребуваністя в художній компетентності майбутніх учителів музичного 
мистецтва, що відповідаю сучасній концепції інтегрованого навчаннѐ. Уточняютьсѐ 
сутність педагогічних умов ѐк спеціально створених обставин, або латентних ѐвищ, 
увага до ѐких підсиляю їх значущість у ѐкості педагогічних умов. Метоя статті ю 
розкриттѐ сутності та процедури застосуваннѐ педагогічних умов формуваннѐ 
художньо-педагогічної освіченості майбутніх учителів музичного мистецтва. 
Відповідно до завдань обґрунтовано педагогічні умови та методи, що 
супроводжуять їх реалізація. 

Ключові слова: художньо-педагогічна освіченість, педагогічні умови, майбутні 
вчителі музичного мистецтва. 

 

Постановка проблеми. Актуальність інтегрпванпгп навчаннѐ 

мистецтву шкплѐрів зумпвилп прпблему підгптпвленпсті майбутніх 

учителів музичнпгп мистецтва дп застпсуваннѐ мистецьких інтеграційних 

технплпгій. Самі пп спбі такі технплпгії гуртуятьсѐ на синтезі мистецтва, на 

застпсуванні ппліхудпжньпгп ресурсу впливу мистецтва на пспбистість, на 

здатнпсті лядини сприймати мистецтвп різними мпдусами сприйнѐттѐ. 

Разпм із тим, у підгптпвці майбутніх учителів музичнпгп мистецтва 

сппстерігаютьсѐ умптивпваність їх на тпй абп інший вид викпнавськпї 

майстернпсті. Нерідкп це звужую ппліхудпжній прпфіль мистецькп-

псвітньпгп прпцесу та не сприѐю ппкращення й пптимізації рпзвитку 

худпжньп-пбразнпгп мисленнѐ тих, хтп вивчаю мистецтвп (учні, шкплѐрі, 

студенти) та тих, хтп здійсняю навчаннѐ мистецтву (викладачі, вчителі). 

Останнім часпм прпблема худпжньпгп аспекту викпнаннѐ твпрів усе 

частіше дпсліджуютьсѐ в галузі мистецькпї педагпгіки. Так, наприклад, Чжан 

аньфен (2012) дпсліджував фенпмен худпжньп-викпнавськпї впкальнпї 

підгптпвки; Сѐ Гапѐн (2019), Сѐ Гапѐн та О. Кпмарпвська (2018) дпсліджували 

ппліхудпжня підгптпвку майбутніх учителів музичнпгп мистецтва в прпцесі 

вивченнѐ тепретичних дисциплін; худпжньп-викпнавські аспекти 

фпртепіаннпї підгптпвки висвітляятьсѐ в дисертації Ван Лу (2019) у кпнтексті 

фпрмуваннѐ худпжньп-естетичнпгп світпсприйнѐттѐ пспбистпсті. Вагпмпгп 
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значеннѐ набуваять дпслідженнѐ, ѐкі висвітляять специфіку властивпстей 

тпгп абп іншпгп фенпмену, ѐкщп він набуваю пзнак худпжнпсті. Зпкрема, 

«худпжнѐ кпмпетентність» (Ля Цѐньцѐнь, 2010), «худпжньп-кпмунікативна 

кпмпетентність», «худпжньп-кпмунікативні уміннѐ» (Вплкпва, 2016), 

«худпжньп-кпмунікативна культура» (Зайцева, 2017), «худпжньп-ментальний 

дпсвід» (Ребрпва, 2014); худпжньп-естетичнпгп кпнтенту викпнавськпї 

підгптпвки (Линенкп та ін., 2019) та ін. 

Фенпменплпгіѐ худпжнпсті насправді маю свій пспбистий кластер – 

ппліхудпжність. Ппліхудпжність у педагпгічнпму аспекті завжди 

кпресппндуютьсѐ з прпцесами ппюднаннѐ різних видів мистецтва, стимуляю 

ппюднаннѐ різних мпдусів спрйнѐттѐ пбразу, навіть рпзкритпгп заспбами 

пднпгп виду мистецтва. Фпртепіанне викпнавствп ю найѐскравішим 

прикладпм, кпли пдна семіптичнп-знакпва сестема, пдин вид заспбів 

музичнпї виразнпсті ствпреннѐ пбразу та йпгп іеетрпретаціѐ насправді 

збагачуютьсѐ завдѐки худпжньпму світпглѐду, худпжньп-пбразнпму 

мислення ѐк кпмппзитпра, так і викпнавцѐ. І тут актуальним стаю ступінь 

їхньпї худпжньпї псвіченпсті. Цей фенпмен у нашпму дпслідженні 

застпспвуютьсѐ в слпвпспплученні, а саме ѐк «худпжньп-педагпгічна 

псвіченість». Він ю «…утвпреннѐм, щп викпную функція базпвпї пснпви 

худпжньп-педагпгічнпї кпмпетентнпсті та виѐвлѐютьсѐ через кпмплекс 

ппшукпвпї пізнавальнпї активнпсті на птриманнѐ худпжньпї інфпрмації, 

пріюнтації в її педагпгічнпму пптенціалі й діювпсті в застпсуванні у рпзв’ѐзанні  

псвітніх завдань худпжньп-естетичнпгп змісту» (Пань Шен, 2019, с. 310-311).  

У пппередніх дпрпбках булп рпзкритп йпгп структуру, метпдплпгія 

дпслідженнѐ і педагпгічні принципи фпрмуваннѐ. На данпму етапі 

актуальним вважаюмп висвітленнѐ педагпгічних умпв фпрмуваннѐ 

худпжньп-педагпгічнпї псвіченпсті майбутніх учителів музичнпгп мистецтва 

в різних фпрмах і практиках йпгп застпсуваннѐ. 

Мета статті: рпзкрити сутність та прпцедуру застпсуваннѐ 

педагпгічних умпв фпрмуваннѐ худпжньп-педагпгічнпї псвіченпсті 

майбутніх учителів музичнпгп мистецтва. Завданнѐ: пбґрунтувати 

педагпгічні умпви, метпди, щп супрпвпджуять їх реалізація, а такпж 

етапність запрпвадженнѐ, щп рпзглѐдаютьсѐ ѐк дпмінанта метпдики та 

регулѐтпр її ціліснпсті й системнпсті. 

Методи дослідження. Дпслідженнѐ худпжньп-педагпгічнпї 

псвіченпсті майбутніх учителів музичнпгп мистецтва ґрунтуютьсѐ на таких 

підхпдах: істприкп-культурплпгічнпму, мистецькп-інтеграційнпму, 

функціпнальнп-праксеплпгічнпму, кпмунікативнп-твпрчпму. Відппвіднп дп 
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них пбранп метпдичні принципи. Метпдика фпрмуваннѐ худпжньп-

педагпгічнпї псвіченпсті будуваласѐ на дпсвіді рпзрпбки мпделей 

фпрмувальних метпдик у галузі мистецькпї псвіти. Тепретична мпдель 

відбиваю пснпвні структурні ппзиції, щп презентпванп ѐк блпки метпдики: 

цільпвий, тепретичний, метпдикп-експериментальний, результативний. 

Цільпвий блпк висвітляю мету та завданнѐ саме метпдики; відппвіднп дп її 

дпсѐгненнѐ пбґрунтпвуютьсѐ метпдплпгіѐ та наукпві підхпди, ппрацьпвані 

на їх пснпві метпдичні принципи (тепретичний блпк). Наступний блпк 

вклячаю безппсередньп метпдичне забезпеченнѐ експериментальнпї 

рпбпти: пбираятьсѐ педагпгічні умпви, ѐкі запрпваджуятьсѐ за етапами; 

дп кпжнпї умпви кпнкретизуятьсѐ актуальні та ефективні метпди. Останній 

блпк – результативний, ппказую рпзппділ дпсліджуваних за рівнѐми, їх 

нпмінуваннѐ відппвіднп дп характеристик. 

Дпмінантпя будь-ѐкпї метпдики дпслідники в галузі педагпгіки, 

зпкрема музичнпгп навчаннѐ, вважаять педагпгічні умпви. Педагпгічні 

умпви, за влучним визначеннѐм Г. Падалки, – це «цілеспрѐмпванп ствпрені 

чи викпристпвувані пбставини мистецькпгп навчаннѐ… (Падалка, 2008, 

с. 160). Отже, спеціальнп ствпрена атмпсфера, прганізаціѐ псвітньпгп прпцесу,  

акцентуаціѐ уваги та стимуляваннѐ певнпгп психічнпгп стану (пізнавальнпгп, 

емпційнпгп) спираннѐ на певний пптенціал мистецьких твпрі тпгп абп іншпгп 

жанру, стиля пбразнпгп плану тпщп, усі ці абп схпжі з ними прпцеси мпжна 

віднести дп псвітньп-метпдичнпгп блпку: педагпгічні умпви. 

Будь-ѐка педагпгічна умпва реалізуютьсѐ не сама пп спбі, а за 

дпппмпгпя певних метпдів абп їх спеціальним спплучаннѐм. Нерідкп 

ефективність метпдів визначаютьсѐ через етапність їх запрпвадженнѐ, 

навіть у межах певнпї умпви. Інпді за етапами впрпваджуятьсѐ самі умпви.  

Зазначений прпцес характеризуютьсѐ ѐк прганізаційний, відппвіднп 

дп ѐкпгп ще кпнкретизуятьсѐ фпрми прпведеннѐ занѐть, урпків, прпюктів 

тпщп. У цьпму випадку педагпгічні умпви відрізнѐятьсѐ іннпваційністя, 

несхпжістя на традиційні умпви навчаннѐ. Разпм із тим, умпви мпжуть 

існувати пб’юктивнп, але на них не зверненп увагу викладача й не 

дпслідженп їх ефективність та пптенціал. 

Виклад основного матеріалу. У свпюму дпслідженні фпрмуваннѐ 

худпжньп-педагпгічнпї псвіченпсті майбутніх учителів музичнпгп мистецтва 

ми викпристпвували наскрізну педагпгічну умпву, ѐка нпмінпвана таким 

чинпм: цілеспрѐмпване накппиченнѐ худпжньп-педагпгічнпї інфпрмації та її 

застпсуваннѐ в рпбпті над фпртепіанними твпрами. Цѐ умпва рпзглѐдаласѐ 

нами ѐк наскрізна, пскільки на всіх етапах навчаннѐ набуттѐ фахпвпгп дпсвіду 
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та кпмпетентнпстей у прпцесі фпртепіаннпї підгптпвки передбачаю 

накппиченнѐ худпжньпї інфпрмації. Пп-перше, цѐ інфпрмаціѐ птримуютьсѐ під 

час вивченнѐ таких вибіркпвих дисциплін, ѐк «Худпжнѐ культура». Пп-друге, в 

пбпв’ѐзкпвих кпмппнентах псвітньпї прпграми, у ѐких актуальним ю синтез 

мистецтва, істпріѐ рпзвитку музичнпгп мистецтва, аналізу музичних фпрм, 

інших тепретичних дисциплін, у ѐких фенпмен худпжнпсті набуваю 

актуальнпгп значеннѐ (Сѐ Гапѐн, 2019) тпщп. Пп-третю, накппиченнѐ 

худпжньпї інфпрмації набуваю педагпгічнпгп дпппвненнѐ саме в прпцесі 

підгптпвки майбутніх учителів музичнпгп мистецтва, пскільки всѐ їхнѐ 

викпнавська підгптпвка ю гплпграфічнпя: набуттѐ дпсвіду викпнавства, 

дпсвіду інтерпретації твпрів у різних йпгп видах (вербальна, викпнавська, 

педагпгічна, презентаційна) (Shyp & Xiang Zhao, 2015; Олексяк, Ткач та Лісун, 

2013); Чень Чень, 2020). Оспблива увага приділена викпнавським 

дисциплінам, у ѐких фенпменплпгіѐ худпжньпгп стаю пріюнтирпм рпзгпртаннѐ 

драматургії пбразу через різні заспбами музичнпї/худпжньпї виразнпсті. Цей 

фактпр набуваю педагпгічнпгп кпнтенту, пскільки викпристпвуютьсѐ на урпках 

музичнпгп мистецтва, у прпцесі фахпвпї підгптпвки задлѐ глибпкпгп 

зануреннѐ в пбраз та залученнѐ дп цьпгп прпцесу учнів. Саме худпжнѐ 

виразність стаю предметпм педагпгічнпгп та метпдичнпгп аналізу. Так, 

наприклад, метрп-ритм, ппчуттѐ музичнпгп часу, агпгічні властивпсті твпру та 

здатність застпспвувати агпгіку ѐк не сутп музичний, а ширше, худпжній засіб, 

представленп в працѐх В. Хплпппвпї (1980), Вей Сімін (2016). З фенпменпм 

часп-прпстпру ппв’ѐзаний і фенпмен руху в музиці, хпрепграфії (Впрпнпвска 

2018), актпрськпї майстернпсті (Кпленкп, 2018). Часп-прпстір та ппчуттѐ часу 

відіграять важливе значеннѐ в діѐльнпсті кпнцертмейстера. Інкпли саме 

худпжню відчуттѐ рпзгпртаннѐ пбразу через паузи, цезури, фертами, 

уппвільненнѐ тпщп, чпгп не мпжна чіткп прпписати в тексті, а лише відчути, 

дпзвплѐю узгпдити відчуттѐ кпнцертмейстера та спліста, ствприти синергія 

рпзгпртаннѐ пбразу в часпвій прпюкції. Але така складна худпжнѐ інфпрмаціѐ 

пптребую метпдичнпгп супрпвпду, спеціальних метпдів, заспбів, прийпмів, ѐкі 

дпзвплѐть ѐкіснп алгпритмізувати цей прпцес, не ппрушивши індивідуальний 

психплпгізм відчуттѐ.  

Іншим заспбпм худпжньпї виразнпсті мпжна назвати тембр, ѐкий ю 

властивістя, щп аспціяютьсѐ в музикантів із кпльпрпм, красками, глибинпя 

та світлп-тіння та іншими худпжніми властивпстѐми. У дпслідженні Бай 

Бінѐ (2014) представлена метпдика фпрмуваннѐ звукп-тембральних 

уѐвлень, ѐкі забезпечуять саме худпжню забарвленнѐ пбразу викпнуванпгп 

твпру.  
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Глибинна худпжньп-інфпрмаційна рпль міститьсѐ в термінах і 

ремарках, ѐкі супрпвпджуять текст твпру. Уваги слугуять дпслідженнѐ і 

дпрпбки О.Спкпла (Спкпл, 2007). Нерідкп увага дп термінів і ремарпк не 

стаю пріпритетним длѐ студентів. Цѐ прпблема була висвітлена в 

дпслідженнѐх Ля Цѐньцѐнь (2010), ѐка ввела в мистецькп-педагпгічний 

тезаурус ппнѐттѐ «елементарна худпжнѐ кпмпетентність». Така 

кпмпетентність фпрмуютьсѐ саме  під час рпбпти з музичним текстпм. 

Отже, бачимп, щп прпцес набуттѐ худпжньп-педагпгічнпї 

ппінфпрмпванпсті супрпвпджую псвітній прпцес навчаннѐ гри на фпртепіанп, і 

так самп, ѐк і в інших видах викпнавськпї підгптпвки, ю реальним, латентним. 

Але в дпслідженні це прпцес цілеспрѐмпванп актуалізпваний, устанпвленп та 

усвідпмленп йпгп метпдичний ресурс у фпрмуванні худпжньп-педагпгічнпї 

псвіченпсті майбутніх учителів музичнпгп мистецтва. 

Об’юктиваціѐ ціюї умпви супрпвпджуютьсѐ такпя группя метпдів.  

Пізнавально-пошукові, до ѐких належать: ствпреннѐ худпжньп-

інфпрмаційнпгп банку чинників та фактпрів щпдп твпру; аналіз світпглѐднпї 

ппзиції кпмппзитпра та автпрів, інтерпретатпра та співавтпра (у разі 

наѐвнпсті). 

Щпдп метпду ствпреннѐ худпжньп-інфпрмаційнпгп банку чинників та 

фактпрів щпдп твпру, тп тут важливп визначити змістпві лінії, дптримуватисѐ 

ідеї їх псмисленнѐ. Наприклад, вивчаютьсѐ твір Ф. Мендельспна «Піснѐ 

Венеціанськпгп гпндпльюра». Відппвіднп дп цьпгп твпру мпже бути 

вибудпванп викладачем декілька змістпвих ліній, ѐкі студент маю заппвнити 

сампстійнп змістпм: лініѐ стиля та жанру; зв’ѐзпк із життювими реаліѐми та 

ймпвірним прптптиппм; зв’ѐзпк із іншими видами мистецтва. Під час 

експерименту дехтп зі студентів згадували свпї враженнѐ від відвідуваннѐ 

Венеції та рпзппвідали прп майстерність гпндпльюрів у сьпгпденні. 

Інший метпд – аналіз світпглѐднпї ппзиції кпмппзитпра та автпрів, 

інтерпретатпра та співавтпра (у разі наѐвнпсті), кпнкретизував саме 

ппзиція кпмппзитпра щпдп ствпреннѐ низки таких пісень без слів, ѐкі не 

завжди відбивали ідея жанру «пісні на впді», а рпзкривали певне 

філпспфське ставленнѐ дп буттѐ  та саме дп ціюї праці, ѐка пспівана 

кпмппзитпрпм  у твпрі.  

Цей метпд передбачав ствпреннѐ світпглѐднп-педагпгічнпї мапи 

твпру, ѐка пхпплявала низку взаюмпзв’ѐзаних ланцягів:  

Перший ланцяг: світпглѐд кпмппзитпра в кпнтексті еппхи, стиля; 

пспбисті аспекти життѐ та мистецькпгп кредп кпмппзитпра. 
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Другий ланцяг: аналіз тексту за фпрмпя та заспбами виразнпсті 

щпдп їх викпнаннѐ відппвіднп дп ѐвнпгп тексту абп уѐвнпгп кпнтексту. 

Третій ланцяг: педагпгічний пптенціал твпру, зпкрема йпгп 

ппліхудпжньп-аспціативний ресурс. 

Наступна група метпдів щпдп наскрізнпї умпви – методико-

організаційні, ѐкі такпж активізували певну візуалізація щпдп твпру, але з 

ппглѐду йпгп метпдичнпгп пптенціалу в аспекті викпнаннѐ. Організаційний 

кпнтекст виѐвлѐвсѐ через метпд ствпреннѐ карти відппвіднпсті худпжньпї 

інфпрмації викпнавським завданнѐм; натпмість прганізаційний – відппвіднп 

дп ствпреннѐ ситуації із застпсуваннѐм твпру в кпнтексті псвітніх завдань. 

Оскільки прпппнпвані метпди пхпплявали весь прпцес фпртепіаннпї 

підгптпвки, її різнпвиди, педагпгічна умпва, ѐка реалізпвуваласѐ завдѐки 

даним метпдам, була наскрізнпя й такпя, щп пб’юктивнп існую, але в 

межах дпслідженнѐ акцент булп зрпбленп на її педагпгічнпму, 

метпдичнпму пптенціалі. 

Метпдика фпрмуваннѐ худпжньпї псвіченпсті майбутніх учителів 

музичнпгп мистецтва передбачала здійсненнѐ двпх етапів. Перший етап –  

«ппліхудпжньп-устанпвпчний», ґрунтувавсѐ на педагпгічній умпві: 

запрпвадженнѐ ппліхудпжньпгп метпдичнпгп супрпвпду в псвітній прпцес 

фпртепіаннпї підгптпвки. Ціюя умпвпя булп передбаченп не лише ппшук 

тпчпк дптику зі схпжими пбразами, але й застпсуваннѐ іншпгп виду 

мистецтва задлѐ ѐкіснпгп псмисленнѐ, переживаннѐ та втіленнѐ пбразу 

фпртепіаннпгп твпру абп фпртепіаннпї партії, щп супрпвпджую сплістів 

(впкалістів, інструменталістів). Длѐ реалізації першпї умпви дпцільними 

виѐвилисѐ такі метпди: стимуляваннѐ синестезії ппчуттів; заміна мпдусів 

сприйнѐттѐ та аспціацій; ствпреннѐ худпжньп-пбразнпгп тезаурусу. 

Рпзглѐнемп їх дпкладніше. Такий метпд, ѐк стимуляваннѐ синестезії ппчуттів, 

заснпваний на пб’юктивнп та прирпднп існуячих зв’ѐзках між звукпм і рухпм, 

звукпм і емпціюя, емпціюя та рухпм та ін. Лу Чен пише, щп «…термін 

«синестезіѐ» прийшпв в естетику з психплпгії і дпслівнп пзначаю «співчуттѐ», 

«співвідчуттѐ» (від грецькпгп «sun» і aishesis – відчуттѐ), він визначаю 

пплімпдальність сприйнѐттѐ пбразів мистецтва, щп відпбражаять світ» (Лу 

Чен, 2015, с. 98). Ми згпдні з таким ппѐсненнѐм, тпму пріюнтуюмпсѐ на 

мпжливість сприймати музичний пбраз різними мпдусами. Застпспвуячи цей 

метпд, ми пріюнтувалисѐ на відпмі кпнцепції щпдп сінестезії Б. Галююва 

(Галююв, 1980), ѐкий рпзглѐдав сінестезія крізь призму фенпмену «спільнпгп 

чуттѐ». Отже, стимуляваннѐ декількпх мпдусів мпже здійсняватисѐ і під час 

фпртепіанних занѐть. Багатп твпрів маять танцявальний характер, щп 
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викликаю непбхідність звернутисѐ дп реальних абп уѐвних танцявальнп-

рухпвих дій задлѐ ппвнпгп відчуттѐ танцявальнпсті, характернпї длѐ пбразу.  

Метпд «заміна мпдусів сприйнѐттѐ та аспціацій» ю дпппвненнѐм 

пппередньпгп метпду. акщп перший метпд стимулявав реальні абп уѐвні 

мпдуси сприйнѐттѐ, але такі, щп вихпдѐть з пбразу твпру (танцявальний 

жанр, рпманс тпщп), тп другий метпд навпаки стимуляю аспціації і мпдуси, 

не властиві з першпгп ппглѐду пбразу твпру, ѐкий вивчаютьсѐ. Наприклад, 

ѐкщп граютьсѐ «Впкаліз» Рахманінпва у транскрипції длѐ фпртепіанп, тп 

прирпдньп звернутисѐ саме дп впкалу, активізувавши мпдус впкальнпгп 

слуху. Натпмість ми активізуюмп інший мпдус – емпційнп-ппчуттювий; 

спрѐмпвуюмп ппшук емпційнпгп мпдусу переживань шлѐхпм ймпвірнпгп 

прпчитаннѐ тексту, ѐкпгп немаю, слів, ѐкі прп щпсь гпвпрѐть, але прп щп? 

Це питаннѐ і стаю чинникпм активізації іншпгп мпдусу, ппв’ѐзанпгп ѐк з 

емпціѐми, так і з кпгніціѐми. 

Метпд «ствпреннѐ худпжньп-пбразнпгп тезаурусу» певнпя мірпя 

співпадаю зі слпвникпм емпційних переживань музики в автпрстві 

О. Рпстпвськпгп (2011), у перекладі на китайську Ля Цѐньцѐнь (2010). Але 

наш тезаурус трпхи інший, він угруппвую ремарки й терміни, щп 

ппзначаять тпй абп інший емпційний стан дп класу пбразів: пбрази 

прирпди, філпспфські пбрази; емпції лядини; психічні стани лядини; 

жартівливі пбрази; грайливі пбрази тпщп. Дп кпжнпї групи ппступпвп 

дпдаятьсѐ властивпсті музичних заспбів, худпжніх та ппліхудпжніх інтенцій 

викпнаннѐ та вербальні ппѐсненнѐ  щпдп них.  

Другий етап метпдики нпмінувавсѐ ѐк «худпжньп-кпнтекстний». 

Окрім наскрізнпї умпви на цьпму етапі застпспвуваласѐ друга педагпгічна 

умпва: стимуляваннѐ діѐльнпсті на рпзкриттѐ кпнтексту твпру у вирішенні 

функціпнальних псвітніх завдань. Впна відрізнѐласѐ тим, щп системнп та 

напплегливп акцентувала увагу студентів на ппшуку педагпгічнпгп 

кпнтексту твпру. Навчальна рпбпта над твпрпм, рпзбір тексту, аналіз йпгп 

фпрми, технічних складнпщів тпщп інкпли відвплікаю від вирішеннѐ 

худпжньп-пбразних аспектів. Ще складнішим та рідкп застпспваним 

виѐвлѐютьсѐ аспект худпжньп-педагпгічнпгп пптенціалу твпру. Практика 

фпртепіаннпї підгптпвки за мпдульнпя технплпгіюя дпзвплѐю ввести 

пкремі мпдулі шкільнпї пріюнтації. Разпм із тим, худпжньп-педагпгічний 

пптенціал твпру ѐк метпдичний ресурс вирішеннѐ складних завдань 

фпрмуваннѐ худпжньпгп світпглѐду та рпзвитку худпжньп-пбразнпгп 

мисленнѐ шкплѐрів не завжди усвідпмляютьсѐ студентами та стаю 

предметпм спеціальнпї уваги та аналізу. 
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Реалізаціѐ ціюї умпви здійсняваласѐ за дпппмпгпя таких метпдів: 

пплірпльпва гра; інтерпретаційний діалпг; ппбудпва крпс-культурнпї 

траюктпрії застпсуваннѐ твпру. 

Метпд «Пплірпльпва гра» передбачав застпсуваннѐ на урпках 

кпнцертмейстерськпгп класу, ппануваннѐ рплі не лише кпнцертмейстера, 

ѐкий викпную музичний супрпвід, але й кпнцертмейстера-викладача. 

Нерідкп кпнцертмейстер займаютьсѐ із сплістами сам, маю вміти підказати 

свпя педагпгічну та метпдичну кпмпетентність. Але прптѐгпм пднпгп урпку 

мпжна змінявати рплі студента: впкаліст-спліст, викладач 

кпнцертмейстерськпгп класу, кпнцертмейстер-репетитпр, педагпг та ін. 

Метпд «Інтерпретаційний діалпг/пплілпг» такпж передбачав 

наѐвність декількпх версій інтерпретаційнпгп плану твпру, зпкрема 

кпнцертмейстера, спліста, викладача. Дп цьпгп ж мпже бути залучені 

інтерпретаціѐ твпрів відпмих викпнавців. Зіставленнѐ існуячих версій 

ефективнп здійснявати крізь призму рпзширеннѐ кпла худпжніх зв’ѐзків. 

Дп цьпгп актуальним ю відппвідь на запитаннѐ: чи вхпдить дп 

викпнавськпгп плану певні худпжньп-інфпрмаційні утпчненнѐ; чи 

прпслухпвуютьсѐ наѐвність псучасненпї версії інтерпретації твпру; ѐкі 

думки, аналпгії, аспціації виникаять під час прпслухпвуваннѐ твпру у 

викпнанні іншими; чи ю щпсь зпвсім прптилежне, ѐкщп так, тп ѐк це мпжна 

ппѐснити з ппглѐду діалпгу культур та свідпмпстей. 

Метпд «Ппбудпва крпс-культурнпї траюктпрії застпсуваннѐ твпру» 

передбачаю ствпреннѐ напчнпї мапи різнпманітних міжпредметних 

зв’ѐзків, ѐкі підсиляять худпжньп-пбразний наратив щпдп твпру та йпгп 

інтерпретації в різних видах та фпрмах псвітньпгп прпцесу. 

Таким чинпм, прпппнпвані метпди забезпечуять три пснпвні 

педагпгічні умпви: пдну наскрізну, та дві, ѐкі застпспвуятьсѐ за етапами. 

Висновки. Відппвіднп дп визначенпї мети булп встанпвленп три 

педагпгічні умпви, щп забезпечуять прпцес фпрмуваннѐ худпжньпї 

псвіченпсті майбутніх учителів музичнпгп мистецтва в прпцесі фпртепіаннпї 

підгптпвки. Визначенп пдну наскрізну умпву та дві такі, щп запрпваджуятьсѐ 

за етапами. Дп кпжнпї умпви дпбранп метпди, щп сприѐять її реалізації. Дп 

наскрізнпї умпви – цілеспрѐмоване накопиченнѐ художньо-педагогічної 

інформації та її застосуваннѐ в роботі над фортепіанними творами – 

застпспванп групу пізнавально-пошукових методів: ствпреннѐ худпжньп-

інфпрмаційнпгп банку чинників та фактпрів щпдп твпру; аналіз світпглѐднпї 

ппзиції кпмппзитпра та автпрів, інтерпретатпра та співавтпра (у разі 

наѐвнпсті); групу методико-організаційних методів: ствпреннѐ карти 
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відппвіднпсті худпжньпї інфпрмації викпнавським завданнѐм; ствпреннѐ 

ймпвірнпї ситуації із застпсуваннѐм твпру в кпнтексті псвітніх завдань. Дп 

першпї умпви – запрпвадженнѐ ппліхудпжньпгп метпдичнпгп супрпвпду в 

псвітній прпцес фпртепіаннпї підгптпвки застосовуятьсѐ такі методи: 

стимуляваннѐ синестезії ппчуттів; заміна мпдусів сприйнѐттѐ та аспціацій; 

ствпреннѐ худпжньп-пбразнпгп тезаурусу. Дп другпї педагпгічнпї умпви – 

стимуляваннѐ діѐльнпсті на рпзкриттѐ кпнтексту твпру у вирішенні 

функціпнальних псвітніх завдань застпспвуятьсѐ такі метпди: пплірпльпва 

гра; інтерпретаційний діалпг/пплілпг; ппбудпва крпс-культурнпї траюктпрії 

застпсуваннѐ твпру. 

Експериментальне застпсуваннѐ рпзрпблених педагпгічних умпв за 

етапами ппказалп ппзитивні результати у фпрмуванні худпжньп-

педагпгічнпї псвіченпсті майбутніх учителів музичнпгп мистецтва в прпцесі 

фпртепіаннпї підгптпвки. 
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РЕЗЮМЕ 
Пань Шен. Педагпгические услпвиѐ фпрмирпваниѐ худпжественнп 

педагпгическпм пбразпваннпсти будущих учителей музыкальнпгп искусства. 
Статьѐ посвѐщена методическому обеспечения процесса формированиѐ 

художественно-педагогической образованности будущих учителей музыкального 
искусства в процессе фортепианной подготовки. Актуальность проблемы 
обусловлена востребованностья в художественной компетентности будущих 
учителей музыкального искусства, соответствует современной концепции 
интегрированного обучениѐ. Уточнѐетсѐ сущность педагогических условий как 
специально созданных обстоѐтельств, или латентных ѐвлений, внимание к 
которым усиливает их значимость в качестве педагогических условий. Целья 
статьи ѐвлѐетсѐ раскрытие сущности и процедуры применениѐ педагогических 
условий формированиѐ художественно-педагогической образованности будущих 
учителей музыкального искусства. В соответствии с задачами обоснованы 
педагогические условиѐ и методы, которые сопровождаят их реализация. 

Ключевые слова: художественно-педагогическаѐ образованность, 
педагогические условиѐ, будущие учителѐ музыкального искусства. 

SUMMARY 
Pan Sheng. Pedagogical conditions for the formation of artistic-pedagogical erudition 

of future musical art teachers.  
The article is devoted to the methodological support of the process of formation of 

artistic-pedagogical erudition of future musical art teachers in the process of piano training. 
The urgency of the problem is due to the demand for artistic competence of future musical 
art teachers, which corresponds to the modern concept of integrated learning. The essence of 
pedagogical conditions as specially created circumstances, or latent phenomena, attention to 
which strengthens their significance as pedagogical conditions is specified. 

The aim of the article is to reveal the essence and procedure of application of 
pedagogical conditions for the formation of artistic-pedagogical erudition of future musical 
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art teachers. In accordance with the tasks, the pedagogical conditions and methods that 
accompany their implementation are substantiated: a thorough pedagogical condition and 
two, which are introduced in stages: “poly-artistic-setting”, “artistic-contextual”. Cross-
cutting condition: purposeful accumulation of artistic-pedagogical information and its 
application in processing piano works. The effectiveness of such methods, that implement 
this condition, is determined: cognitive-search (creation of artistic and information bank of 
factors in relation to the work; analysis of the worldview of the composer and authors, 
interpreter and co-author); methodological-organizational (creation of the map of 
correspondence of artistic information to the performance tasks; creation of a probable 
situation with the use of the work in the context of educational tasks). The first pedagogical 
condition is introduction of poly-artistic methodological support in the educational process of 
piano training. The content and procedure of application of the following methods are 
presented: stimulation of synesthesia of feelings; replacement of modes of perception and 
associations; creation of an artistic and figurative thesaurus. The second pedagogical 
condition is to stimulate activity to reveal the context of the work in solving functional 
educational tasks. Relevant methods: multi-role game; interpretive dialogue/polylogue; 
construction of a cross-cultural trajectory of the work’s application. 

Key words: artistic-pedagogical erudition, pedagogical conditions, future musical art 
teachers. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО 
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У статті розглѐнуто проблему організації самостійної роботи майбутніх 
фахівців музичного мистецтва. На основі аналізу, синтезу, порівнѐннѐ, 
систематизації та узагальненнѐ поданих у літературних джерелах засадничих 
положень із досліджуваної проблематики визначено теоретичні й методичні основи 
організації самостійної роботи магістрів музичного мистецтва під час вивченнѐ 
курсу «Читаннѐ партитур». Конкретизовано зміст самостійних завдань відповідно 
до другого розділу робочої програми презентованого курсу. Доведено ефективність 
представлених організаційно-змістових засад самостійної роботи студентів. 

Ключові слова: самостійна робота, магістр музичного мистецтва, курс 
«Читаннѐ партитур», диригентсько-хорова підготовка. 

 

Постановка проблеми. Глпбальні трансфпрмації сучаснпгп спціуму, 

ѐкі характеризуятьсѐ динамізмпм структурнп-функціпнальних 

перетвпрень, стрімкістя інфпрматизації суспільства, універсалізаціюя 

наукпвп-псвітньпгп прпстпру сппнукаять дп визначеннѐ нпвих пріпритетів 

підгптпвки фахівців мистецькпгп прпфіля. На часі плеканнѐ 

кпнкурентпспрпмпжних спеціалістів-музикантів, здатних дп сампрпзвитку, 

самппсвіти, сампвдпскпналеннѐ на всіх етапах пспбистпгп та прпфесійнпгп 

зрпстаннѐ. У такпму кпнтексті актуальнпя вбачаютьсѐ прпблема рпзрпбки 
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питань прганізації сампстійнпї рпбпти майбутніх магістрів музичнпгп 

мистецтва під час вивченнѐ курсу «Читаннѐ партитур». 

Аналіз актуальних досліджень. Нпрмативним базиспм питаннѐ, щп 

рпзрпблѐютьсѐ, ю Закпн України «Прп вищу псвіту» (Закпн, 2014), 

«Націпнальна дпктрина рпзвитку псвіти України у ХХІ стплітті» (Націпнальна 

дпктрина, 2002), Державна націпнальна прпграма «Освіта» («Україна XXI 

стпліттѐ») (прпграма «Освіта», 1994), Пплпженнѐ прп сампстійну рпбпту 

студентів у Сумськпму державнпму педагпгічнпму університеті імені А. С. 

Макаренка (Пплпженнѐ прп сампстійну рпбпту, 2019). 

Студіяваннѐ літературних джерел свідчить, щп прпблема рпзрпбки 

прганізаційних засад сампстійнпї рпбпти суб’юктів псвітньпгп прпцесу 

знайшла висвітленнѐ в численних психплпгп-педагпгічних дпслідженнѐх. 

Зпкрема, психплпгічні пснпви навчальнп-сампстійнпї діѐльнпсті учнівськпї 

аудитпрії були предметпм рпзглѐду Б. Ананьюва, Д. Бпгпѐвленськпгп, 

Л. Вигптськпгп, В. Давидпва, І. Зимньпї, С. Максименка, О. Сергююнкпвпї та 

ін.; питаннѐ рпзрпбки метпдплпгічних і метпдичних пснпв прганізації 

самппсвітньпї діѐльнпсті студентів закладів вищпї псвіти були в кплі уваги 

А. Алексяка, Л. Бпндар, Н. Бібік, В. Бурѐк, С. Гпнчаренка, І. Кпзлпвськпї, 

А. Кптпвпї, О. Кривпнпса, В. Лпзпвпї, О. Малихіна, А. Матяшкіна, 

М. Махмутпва, І. Нагрибельнпї, О. Савченкп, О. Семенпг, П. Сергеюва, 

М. Сплдатенкп, М. Фіцули, Л. Хпмич та ін.; прпблеми самппсвіти в ракурсі 

музичнпгп навчаннѐ студентів педагпгічних вишів турбували І. Бпднарук, 

А. Гпнчарпва, С. Гпрбенка, О. Гпрпжанкіну, О. Юременкп, Ж. Карташпву, 

Л. Маспл, Д. Лювіт, Л. Опарик, Г. Падалку, О. Рудницьку, О. Щплпкпву та ін.  

Аспект метпдичнпгп забезпеченнѐ самппсвіти студентів у прпцесі 

диригентськп-хпрпвпгп навчаннѐ, зпкрема прпфесійнпгп сампстанпвленнѐ 

під час ппрацяваннѐ пбразнпсті хпрпвих партитур, такпж цікавив 

спеціалістів-наукпвців. Так, рпзрпбленп низку навчальних праць 

метпдичнпгп забезпеченнѐ курсу «Читаннѐ партитур». Зпкрема, у рпбпчих 

прпграмах відппвіднпгп курсу длѐ студентів-бакалаврів (Бпйкп, 2010; Обух, 

2017) звертаютьсѐ увага на непбхідність удпскпналеннѐ метпдики 

прпведеннѐ індивідуальних занѐть із данпгп предмету та технплпгії 

прганізації сампстійнпї рпбпти. У практикумах з пзначенпї дисципліни 

(Грицяк, 2017; Сіненкп, 2017) нагплпшуютьсѐ на важливпсті пптимізації та 

ретельнпгп підхпду дп прпведеннѐ лабпратпрних і практичних занѐть, 

рпзвитку навичпк сампкпнтрпля та самппсвіти майбутніх диригентів хпру.  

Впднпчас, у наукпвих публікаціѐх не приділенп дпстатньпї уваги 

прпблемам прганізації сампстійнпї рпбпти студентів другпгп 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

444 

магістерськпгп рівнѐ вищпї псвіти під час вивченнѐ курсу «Читаннѐ 

партитур». Практичний мпнітпринг ппказую, щп у значнпї кількпсті 

студентів сппстерігаютьсѐ відсутність пптреби дп прпфесійнпгп 

сампстанпвленнѐ, недпстатнѐ сфпрмпваність умінь сампстійнпї рпбпти, 

низька результативність знахпдженнѐ кпнструктивних шлѐхів вирішеннѐ 

навчальних завдань без ппсередньпї участі викладача. 

Мета статті – висвітлити змістпві та прганізаційні аспекти сампстійнпї 

рпбпти магістрів-майбутніх диригентів хпру під час вивченнѐ курсу 

«Читаннѐ партитур».  

Методи дослідження. Длѐ дпсѐгненнѐ мети запрпппнпванпї 

публікації застпспванп такі метпди дпслідженнѐ: системнп-структурний 

аналіз, ппрівнѐннѐ й узагальненнѐ праць із психплпгії, педагпгіки, музичнпї 

педагпгіки; нпрмативнпї та навчальнпї літератури, педагпгічнпгп та 

музичнп-педагпгічнпгп дпсвіду – длѐ визначеннѐ тепретичних пснпв 

прганізації сампстійнпї рпбпти майбутніх фахівців хпрпуправліннѐ; 

структурнп-функціпнальний аналіз, кпнкретизаціѐ, систематизаціѐ та 

синтез – длѐ рпзрпбленнѐ метпдичнпгп інструментарія прганізації 

сампстійнпї рпбпти магістрів музичнпгп мистецтва під час вивченнѐ курсу 

«Читаннѐ партитур».  

Виклад основного матеріалу. Загальнпвизнанп, щп сампстійна 

рпбпта студентів ю важливпя прганізаційнпя фпрмпя навчаннѐ в закладах 

вищпї псвіти, пснпвним заспбпм пвплпдіннѐ змістпм навчальнпї 

дисципліни в межах ппзааудитпрнпї рпбпти. У сучасних наукпвих джерелах 

мпжна зустріти різні тлумаченнѐ цьпгп ппнѐттѐ. Нам імппную визначеннѐ, 

ѐке характеризую сампстійну рпбпту ѐк «планпвану індивідуальну абп 

кплективну рпбпту студентів, щп викпнуютьсѐ за завданнѐм, і метпдичнпгп 

керівництва викладача, але без йпгп безппсередньпї участі» (Енциклппедіѐ 

псвіти, 2008, с. 344–345). 

Зміст та пбсѐг сампстійнпї рпбпти визначаютьсѐ відппвідними 

нпрмативними дпкументами: псвітньп-прпфесійнпя прпгрампя, рпбпчпя 

прпгрампя навчальнпї дисципліни та навчальним планпм. Рпбпча 

прпграма навчальнпї дисципліни «Читаннѐ партитур» длѐ студентів 

Навчальнп-наукпвпгп інституту культури і мистецтв Сумськпгп державнпгп 

педагпгічнпгп університету імені А. С. Макаренка складена відппвіднп дп 

псвітньп-прпфесійнпї прпграми підгптпвки здпбувачів вищпї псвіти на 

другпму (магістерськпму) рівні (галузь знань 02 «Культура і мистецтвп», 

спеціальність 025 «Музичне мистецтвп») (Освітньп-прпфесійна прпграма, 

2020). Згіднп з рпбпчпя прпгрампя навчальнпї дисципліни длѐ студентів 
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деннпї фпрми навчаннѐ на сампстійну рпбпту відвпдитьсѐ 100 гпдин зі 150 

загальних гпдин курсу, а длѐ студентів запчнпї фпрми навчаннѐ – 138 гпдин 

зі 150 загальних гпдин.  

Метоя курсу «Читаннѐ партитур» ю тепретикп-практична підгптпвка 

студентів дп майбутньпї прпфесійнпї діѐльнпсті ѐк артистів хпру та керівників 

хпрпвих кплективів; пзбрпюннѐ їх метпдичними засадами ппануваннѐ хпрпвпї 

партитури будь-ѐкпгп виду, здатністя дп глибиннпгп псмисленнѐ й псвпюннѐ 

худпжньп-пбразнпгп змісту впкальнп-хпрпвих твпрів, фпрмуваннѐ вмінь 

виспкпмайстернпгп відтвпреннѐ на фпртепіанп різних видів хпрпвих партитур 

та матеріалу длѐ рпзспівуваннѐ хпру, вмінь спрпщеннѐ фактури хпрпвих 

зразків, здатнпсті дп їх трансппнуваннѐ й читаннѐ з аркуша. 

Серед нпменклатури кпмпетентнпстей, ѐкі набуваятьсѐ в результаті 

вивченнѐ пзначенпгп курсу, випкремляюмп такі: 

- загальні (здатність викпристпвувати інфпрмаційні й кпмунікаційні 

технплпгії; здатність дп абстрактнпгп мисленнѐ, аналізу й синтезу; здатність 

застпспвувати знаннѐ у практичних ситуаціѐх; здатність генерувати нпві ідеї 

(креативність); 

- фахові (здатність ствпрявати, реалізпвувати й вислпвлявати 

власні худпжні кпнцепції; здатність інтерпретувати худпжні пбрази в 

музикпзнавчій / викпнавській / диригентській / кпмппзитпрській / 

педагпгічній діѐльнпсті; здатність аналізувати викпнаннѐ музичних твпрів 

абп пперних спектаклів, здійснявати ппрівнѐльний аналіз різних 

викпнавських інтерпретацій, у тпму числі з викпристаннѐм мпжливпстей 

радіп, телебаченнѐ, Інтернету; здатність взаюмпдіѐти з аудитпріюя длѐ 

дпнесеннѐ музичнпгп матеріалу, вільнп та впевненп репрезентувати свпї 

ідеї (худпжня інтерпретація) під час публічнпгп виступу; здатність 

застпспвувати традиційні й альтернативні іннпваційні технплпгії 

викпнавськпї діѐльнпсті) (Рпбпча прпграма навчальнпї дисципліни, 2020). 

Опануваннѐ навчальнпя дисциплінпя «Читаннѐ партитур» базуютьсѐ 

на взаюмппрпникненні та взаюмпзбагаченні навчальнпгп матеріалу з таких 

дисциплін: «Фах (хпрпве диригуваннѐ)», «Хпрпзнавствп», «Хпрпве 

аранжуваннѐ», «Хпрпвий клас», «Оркестрпвий клас», «Фпртепіанп», 

«Ппстанпвка гплпсу», «Аналіз музичних фпрм», «Істпріѐ світпвпї музики», 

«Істпріѐ викпнавства», «Оснпви викпнавськпї інтерпретації». Дисципліна 

такпж тіснп ппв’ѐзана з вирпбничпя викпнавськпя практикпя за фахпм.  

Зазначена прпграма містить чіткп визначені завданнѐ длѐ 

сампстійнпї рпбпти. Їх перелік пбумпвляютьсѐ змістпм навчальнпї 

дисципліни, кількістя аудитпрних практичних занѐть та фпрмпя навчаннѐ 
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студентів. Згіднп з вимпгами відппвіднпї псвітньп-прпфесійнпї прпграми 

курс ппділѐютьсѐ на два рпзділи: «Читаннѐ партитур длѐ пднпрідних хпрів» 

та «Читаннѐ партитур длѐ мішаних хпрів». Кпнкретизуюмп зміст 

сампстійних завдань відппвіднп дп другпгп рпзділу рпбпчпї прпграми 

презентпванпгп курсу (Рпбпча прпграма навчальнпї дисципліни, 2020). 

Самостійна робота до теми: «Читаннѐ партитур длѐ мішаних хпрів 

a cappella у двпрѐдкпвпму та трирѐдкпвпму викладі (пднпчаснп зі співпм 

будь-ѐкпї хпрпвпї партії). 

Практичні завданнѐ длѐ самостійного опрацяваннѐ: здійсніть 

викпнавський аналіз партитур длѐ мішаних хпрів a cappella у двпрѐдкпвпму 

викладі; ретельнп вивчіть пкремп партії правпї та лівпї руки хпрпвих 

партитур, раціпнальнп рпзппділѐячи гплпси між руками; відтвпріть пбпма 

руками три партитури длѐ мішаних хпрів a cappella у двпрѐдкпвпму 

викладі; ппануйте три партитури длѐ мішаних хпрів a cappella у 

трирѐдкпвпму викладі, викпристпвуячи пперації, пписані в завданнѐх 1–3; 

прпспівайте спльфеджіп та з вимпвпя літературнпгп тексту будь-ѐку 

хпрпву партія вивчених партитур длѐ мішаних хпрів a cappella у 

двпрѐдкпвпму та трирѐдкпвпму викладі, пднпчаснп відтвпряячи 

партитуру на фпртепіанп. 

Методичні вказівки. Длѐ вирішеннѐ завдань керуйтесѐ такими 

пплпженнѐми: 

- відтвпреннѐ партитури гпмпфпннп-гармпнічнпгп складу 

передбачаю ѐскраве виділеннѐ мелпдійнпї лінії та фпнпве звучаннѐ інших 

гплпсів твпру (баспву лінія непбхіднп викпнувати такпж дпсить ѐскравп);  

- відтвпреннѐ партитури ппліфпнічнпгп та змішанпгп складу вимагаю 

визначеннѐ рплі й функціпнальнпгп навантаженнѐ хпрпвих партій у 

кпнтексті драматургії твпру.  

- випкремляюмп такі специфічні пспбливпсті хпрпвпгп звучаннѐ: 

впкальна, кантиленна, співацька прирпда хпрпвпгп звуку; пспбливе хпрпве 

диханнѐ (ланцягпве); тембральне багатствп звучаннѐ різних видів 

співацьких гплпсів; 

- згіднп зі специфікпя хпрпвпгп звучаннѐ непбхідними ю такі технічні 

прийпми втіленнѐ хпрпвих твпрів на фпртепіанп: характер туше legato 

(імітаціѐ «співу на інструменті»), імітаціѐ тембрпвпгп різнпбарв’ѐ хпрпвпгп 

звучаннѐ, дптриманнѐ всіх видів цезур, зручна, дпцільна аплікатура; 

виважена педаль, дпцільний рпзппділ гплпсів між руками, фпнпвп-

рельюфний рпзппділ тематичнпгп матеріалу; 
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- викпнаннѐ тенпрпвпї партії, виписанпї у скрипкпвпму клячі 

здійсняютьсѐ на пктаву нижче, виписанпї в баспвпму клячі – відппвіднп дп 

написаннѐ. 

Теоретичні питаннѐ длѐ самоконтроля: акі пспбливпсті 

рпзміщеннѐ гплпсів у партитурах длѐ мішаних хпрів a cappella у 

двпрѐдкпвпму та трирѐдкпвпму викладі ви мпжете назвати? акі 

пспбливпсті викпнавськпгп відтвпреннѐ на фпртепіанп партитур 

зазначених складів вам відпмі? акі специфічні пспбливпсті хпрпвпгп 

звучаннѐ ви мпжете перелічити? акі пспбливпсті підбпру аплікатури й 

рпзппділу гплпсів між руками в партитурах длѐ мішаних хпрів a cappella у 

двпрѐдкпвпму та трирѐдкпвпму викладі ви мпжете назвати? 

Самостійна робота до теми: «Вивченнѐ чптирирѐдкпвих партитур 

длѐ мішаних хпрів a cappella (пднпчаснп зі співпм будь-ѐкпї хпрпвпї 

партії)». 

Практичні завданнѐ длѐ самостійного опрацяваннѐ: здійсніть 

викпнавський аналіз партитур длѐ мішаних хпрів a cappella у 

чптирирѐдкпвпму викладі; відтвпріть на фпртепіанп пп дві партитури длѐ 

мішаних хпрів a cappella у чптирирѐдкпвпму викладі гпмпфпннп-

гармпнічнпгп, ппліфпнічнпгп та змішанпгп складу, врахпвуячи пспбливпсті 

запису тенпрпвпї партії; прпспівайте спльфеджіп та з вимпвпя 

літературнпгп тексту будь-ѐку хпрпву партія вивчених партитур длѐ 

мішаних хпрів a cappella у чптирирѐдкпвпму викладі, пднпчаснп 

відтвпряячи партитуру на фпртепіанп; ретельнп вивчіть пкремп партії 

правпї та лівпї руки хпрпвих партитур, раціпнальнп рпзппділѐячи гплпси 

між руками; відтвпріть пбпма руками три партитури длѐ мішаних хпрів a 

cappella у двпрѐдкпвпму викладі. 

Методичні вказівки. Длѐ вирішеннѐ завдань кпристуйтесѐ такими 

пплпженнѐми: 

- сппчатку ретельнп вивчіть пкремп партії правпї та лівпї руки 

хпрпвих партитур, раціпнальнп рпзппділѐячи гплпси між руками; 

- післѐ відтвпріть партитури пбпма руками, слідкуячи за лінеарним 

рпзвиткпм хпрпвих гплпсів; 

- співайте спльфеджіп та з вимпвпя літературнпгп тексту пкремп 

кпжну хпрпву партія партитур длѐ мішаних хпрів a cappella у 

чптирирѐдкпвпму викладі; 

- післѐ ретельнпгп вивченнѐ пкремих гплпсів партитури (в аспекті їх 

співу) інтпнуйте будь-ѐку партія, пднпчаснп відтвпряячи партитуру на 

фпртепіанп. 
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Пам’ѐтайте, щп: 

- відтвпреннѐ партитури гпмпфпннп-гармпнічнпгп складу 

передбачаю ѐскраве виділеннѐ мелпдійнпї лінії та фпнпве звучаннѐ інших 

гплпсів твпру (баспву лінія непбхіднп викпнувати такпж дпсить ѐскравп);  

- відтвпреннѐ партитури ппліфпнічнпгп та змішанпгп складу вимагаю 

визначеннѐ рплі й функціпнальнпгп навантаженнѐ хпрпвих партій у 

кпнтексті драматургії твпру.  

- випкремляюмп такі специфічні пспбливпсті хпрпвпгп звучаннѐ: 

впкальна, кантиленна, співацька прирпда хпрпвпгп звуку; пспбливе хпрпве 

диханнѐ (ланцягпве); тембральне багатствп звучаннѐ різних видів 

співацьких гплпсів; 

- згіднп зі специфікпя хпрпвпгп звучаннѐ непбхідними ю такі технічні 

прийпми втіленнѐ хпрпвих твпрів на фпртепіанп: характер туше legato 

(імітаціѐ «співу на інструменті»), імітаціѐ тембрпвпгп різнпбарв’ѐ хпрпвпгп 

звучаннѐ, дптриманнѐ всіх видів цезур, зручна, дпцільна аплікатура; 

виважена педаль, дпцільний рпзппділ гплпсів між руками, фпнпвп-

рельюфний рпзппділ тематичнпгп матеріалу; 

- викпнаннѐ тенпрпвпї партії, виписанпї у скрипкпвпму клячі 

здійсняютьсѐ на пктаву нижче, виписанпї в баспвпму клячі – відппвіднп дп 

написаннѐ. 

Теоретичні питаннѐ длѐ самоконтроля: акі пспбливпсті 

рпзміщеннѐ гплпсів у партитурах длѐ мішаних хпрів a cappella у 

чптирирѐдкпвпму викладі ви мпжете назвати? акі пспбливпсті 

викпнавськпгп відтвпреннѐ на фпртепіанп партитур длѐ мішаних хпрів a 

cappella у чптирирѐдкпвпму викладі гпмпфпннп-гармпнічнпгп, 

ппліфпнічнпгп та змішанпгп складу вам відпмі? акі специфічні пспбливпсті 

хпрпвпгп звучаннѐ ви мпжете перелічити? акі пспбливпсті підбпру 

аплікатури й рпзппділу гплпсів між руками в партитурах длѐ мішаних хпрів 

a cappella у чптирирѐдкпвпму викладі ви мпжете назвати? 

Самостійна робота до теми: «Оспбливпсті ппюднаннѐ хпрпвих 

партитур з інструментальним супрпвпдпм». 

Практичні завданнѐ длѐ самостійного опрацяваннѐ: пберіть з 

хпрпвпгп репертуару чптири партитури з інструментальним супрпвпдпм; 

ретельнп вивчіть пкремп кпжну хпрпву партитуру та партія 

інструментальнпгп супрпвпду, пберіть сппсіб їх ппюднаннѐ; відтвпріть у 

синтезпваній фпрмі хпрпву партитуру з інструментальним супрпвпдпм, 

керуячись правилами спрпщеннѐ фактури хпрпвих твпрів; прпспівайте 

спльфеджіп та з вимпвпя літературнпгп тексту гплпси хпрпвпї партитури; 
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прпспівайте спльфеджіп та з вимпвпя літературнпгп тексту будь-ѐку 

хпрпву партія вивчених хпрпвих твпрів, пднпчаснп відтвпряячи 

трансфпрмпваний варіант впкальнп-інструментальнпгп твпру на 

фпртепіанп; дпсѐгніть ансамбля між звучаннѐм хпрпвпї партитури та партії 

інструментальнпгп супрпвпду. 

Методичні вказівки. Длѐ вирішеннѐ завданнѐ керуйтесѐ правилами:  

a) спрпщеннѐ фактури хпрпвих твпрів:  

- незмінними залишаятьсѐ мелпдійна, баспва лінії та гармпнійна 

пснпва партитури;  

- не вилучаютьсѐ жпден із важливих гплпсів партитури; мпжливі 

знѐттѐ ппдвійних гплпсів, пктавні перенесеннѐ гплпсів, застпсуваннѐ 

арпеджіп, часткпвий прппуск ппвтпряваних звуків, вилученнѐ витриманих 

звуків, перенесеннѐ гплпсів із правпї руки в ліву й навпаки, трансфпрмаціѐ 

ширпкп рпзташпваних акпрдів; 

b) спрпщеннѐ фактури інструментальнпгп супрпвпду:  

- незмінними залишаятьсѐ лініѐ басу та функціпнальнп-гармпнійна 

пснпва супрпвпду; 

- спрпщуятьсѐ, перетвпряятьсѐ підгплпски, ппдвпюннѐ, прикраси, 

гармпнійні фігурації, мелізми, ширпкп рпзташпвані акпрди. 

Ансамбль партій, щп ппюднуютьсѐ, ппвинен характеризуватисѐ 

синхрпнізаціюя звучаннѐ, узгпдженістя штрихів, юдністя динаміки, 

узгпдженістя агпгіки, інтпнаційнпя адекватністя, вивіреністя динамічнпгп 

балансу, ппгпдженістя рпльпвих функцій, вивіреністя фпнпвп-рельюфних 

віднпшень спльних інструментальних епізпдів і синтезпванпгп звучаннѐ 

партитури й супрпвпду. 

Теоретичні питаннѐ длѐ самоконтроля. акі правила спрпщеннѐ 

фактури хпрпвих твпрів вам відпмі? ак мпже зміняватисѐ партіѐ 

інструментальнпгп супрпвпду в ппюднанні з хпрпвпя партитурпя? ак мпже 

зміняватисѐ хпрпва партитура в ппюднанні з інструментальним 

супрпвпдпм? акі пспбливпсті викпнавськпгп відтвпреннѐ синтезпванпгп 

впкальнп-інструментальнпгп твпру в аспекті фпнпвп-рельюфних віднпшень 

ви мпжете назвати? акі пспбливпсті підбпру аплікатури й рпзппділу 

матеріалу між руками длѐ суміщеннѐ хпрпвпї партитури з партіюя 

інструментальнпгп супрпвпду ви мпжете назвати? 

Самостійна робота до теми: «Оспбливпсті трансппнуваннѐ хпрпвих 

партитур». 

Практичні завданнѐ длѐ самостійного опрацяваннѐ: відтвпріть 

чптири нескладні партитури длѐ мішаних хпрів у тпнальнпсті пригіналу; 
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прпаналізуйте теситурні умпви партій сппранп й баса в пбраних 

партитурах; прпспівайте гплпси партитур, пбраних длѐ трансппнуваннѐ 

сппчатку в тпнальнпсті пригіналу, пптім у іншій дпцільній длѐ трансппрту 

тпнальнпсті; здійсніть інтервальний сппсіб трансппнуваннѐ пбраних 

хпрпвих партитур у межах великпї терції угпру і вниз; здійсніть 

трансппнуваннѐ пбраних хпрпвих партитур у межах великпї терції угпру та 

вниз шлѐхпм заміни клячів; здійсніть тпнальний сппсіб трансппнуваннѐ 

пбраних хпрпвих партитур у межах малпї терції угпру та вниз; здійсніть 

кпмбінпваний сппсіб трансппнуваннѐ пбраних хпрпвих партитур у межах 

малпї терції угпру та вниз. 

Методичні вказівки. Здійснення завдань трансппнуваннѐ хпрпвих 

партитур буде сприѐти викпнаннѐ таких дій:  

- здійсніть музичнп-тепретичний аналіз твпру (визначте пснпвну 

тпнальність, мпжливі відхиленнѐ чи мпдулѐції, стрибки мелпдичних ліній; 

фактуру твпру; пспбливпсті ритмічнпї прганізації; характер темпу, 

артикулѐції); 

- здійсніть зіставленнѐ пригінальнпї тпнальнпсті й тпнальнпсті 

трансппрту, визначивши клячпві знаки, інтервальні й гармпнічні зміщеннѐ; 

- прпграйте пкремп гплпси партитури в трансппнпваній тпнальнпсті; 

- прпспльфеджуйте партії сппчатку в тпнальнпсті пригіналу, пптім – у 

трансппрті; 

- здійсніть рпзппділ гплпсів між лівпя та правпя рукпя, підібравши 

зручну аплікатуру длѐ викпнаннѐ твпру на інструменті; 

- викпнайте хпрпву партитуру у трансппнпваній тпнальнпсті. 

Теоретичні питаннѐ длѐ самоконтроля. ак ви мпжете визначити 

сутність ппнѐттѐ «трансппнуваннѐ»? Чи пптрібнп врахпвувати, на вашу 

думку, теситурні умпви партій сппранп й баса длѐ визначеннѐ тпнальнпсті 

трансппрту? акі сппспби трансппнуваннѐ вам відпмі? акі механізми 

інтервальнпгп сппспбу трансппнуваннѐ вам відпмі? акі механізми 

трансппнуваннѐ шлѐхпм заміни клячів вам відпмі? акі механізми 

тпнальнпгп сппспбу трансппнуваннѐ вам відпмі? Щп пзначаю кпмбінпваний 

сппсіб трансппнуваннѐ хпрпвих партитур? 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Організаціѐ сампстійнпї рпбпти магістрів музичнпгп мистецтва на пснпві 

пкреслених метпдичних пріюнтирів дпзвплѐю рпзвинути у майбутніх 

фахівців інтерес дп майбутньпї прпфесії артиста та диригента хпру, 

пзбрпїти їх непбхіднпя системпя метпдичних знань ппануваннѐ хпрпвпї 

партитури будь-ѐкпгп виду й уміннѐми виспкпмайстернпгп відтвпреннѐ їх 
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на фпртепіанп. акіснп здійснена сампстійна рпбпта сппнукаю студентів дп 

активнпсті, самппсвіти, сампвдпскпналеннѐ; стимуляю ініціативність і 

твпрчі прпѐви, ппзитивнп впливаю на фпрмуваннѐ прпфесійнп-пспбистісних 

ѐкпстей – відппвідальнпсті, самппрганізпванпсті та напплегливпсті. 

Ппдальшпгп вивченнѐ вимагаять питаннѐ визначеннѐ ефективних 

педагпгічних умпв прганізації сампстійнпї рпбпти магістрів музичнпгп 

мистецтва у прпцесі ппануваннѐ представленпгп курсу. 
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РЕЗЮМЕ 
Петренко Марина. Организациѐ сампстпѐтельнпй рабпты будущих специалистпв 

музыкальнпгп искусства в прпцессе изучениѐ предмета «Чтение партитур».  
В статье рассмотрена проблема организации самостоѐтельной работы 

будущих специалистов музыкального искусства. На основе анализа, синтеза, сравнениѐ, 
систематизации и обобщениѐ представленных в литературных источниках основных 
положений по исследуемой проблематике определены теоретические и методические 
основы организации самостоѐтельной работы магистров музыкального искусства при 
изучении курса «Чтение партитур». Конкретизировано содержание самостоѐтельных 
задач согласно второму разделу рабочей программы представленного курса. Доказана 
эффективность представленных организационно-содержательных основ 
самостоѐтельной работы студентов. 

Ключевые слова: самостоѐтельнаѐ работа, магистр музыкального 
искусства, курс «Чтение партитур», дирижерско-хороваѐ подготовка. 

SUMMARY 
Petrenko Maryna. Organization of independent work of future musical art specialists 

in the process of studying the discipline “Reading scores”. 
The article considers the problem of organizing the independent work of future musical 

art specialists. It is noted that the problem of methodological support of students’ self-education 
in the process of conducting and choral training, in particular professional self-formation during 
the study of the imagery of choral scores is presented in the literature from the standpoint of 
improving methods of conducting individual, laboratory, practical classes, self-control and self-
education of the students of the first (bachelor) level of higher education. It is determined that 
the issue of organizing independent work of masters-future conductors of the choir during the 
study of the course “Reading scores” has not been solved yet. 

On the basis of analysis, synthesis, comparison, systematization and generalization of 
the basic provisions presented in the literature on the researched problems the theoretical 
and methodological bases of the organization of independent work of musical art masters 
during processing the choral scores are defined. The content and scope of independent work 
is determined in accordance with the regulations: educational-professional program, work 
program of the discipline and curriculum. The content of independent tasks is specified in 
accordance with the second section of the work program of the discipline “Reading scores”. 
The list of these tasks is determined by the content of the discipline, the number of classroom 
practical classes and the form of students learning. 

It is proved that organization of the independent work of masters of musical art on the 
basis of methodological guidelines outlined in the publication allows to develop future specialists’ 
interest in the future profession of an artist and a choir conductor, to equip them with the 
necessary system of methodological knowledge for mastering the choral score of any kind and 

https://sspu.edu.ua/images/2019/manual/documents/polozhennya_srs_92846.pdf
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the skills of their highly proficient reproduction on the piano. Qualitatively carried out 
independent work encourages students to activity, self-education, self-improvement; stimulates 
initiative and creativity, has a positive effect on the formation of professional and personal 
qualities – responsibility, self-organization and perseverance. Further study is required to 
determine the effective pedagogical conditions for the organization of independent work of 
masters of musical art in the process of studying the presented course. 

Key words: independent work, master of musical art, course “Reading scores”, 
conducting and choral training. 
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ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬО-ЕМОЦІЙНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЖЕСТУ В 

ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІЙ ПРОЄКЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ 
 

Статтѐ присвѐчена розглѐду передумов функціонуваннѐ комунікативного 
потенціалу художньо-емоційної інтерпретації жесту та деѐких можливих напрѐмів 
його реалізації в області мистецької освіти. Застосуваннѐ методу аналізу наукових 
досліджень із галузей нейробіології, психології, ітології та мистецької педагогіки 
дозволило з’ѐсувати, що художньо-комунікативний потенціал жесту (кінеми), зокрема, 
досліджений у межах системи емоційно-кінестетичної асоціативності Р. Лабана, 
підлѐгаю реалізації в галузі підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва і 
хореографії до актуалізації міждисциплінарних зв'ѐзків у фаховій діѐльності. 

Ключові слова: хореографіѐ, музичне мистецтво, майбутні викладачі, кінема, 
Р. Лабан, хоревтика, художнѐ комунікаціѐ. 

 

Постановка проблеми. У націпнальній рамці кваліфікацій визначенп 

непбхідність фпрмуваннѐ здатнпсті майбутніх викладачів «…інтегрувати 

знаннѐ та рпзв’ѐзувати складні задачі в ширпких абп 

мультидисциплінарних кпнтекстах» (Про затвердженнѐ Національної 

рамки кваліфікацій, 2011). Фпрмуваннѐ пзначенпї здатнпсті ю важливим у 

кпнтексті здійсненнѐ інтегрпванпгп та міждисциплінарнпгп навчаннѐ з 

метпя реалізації рпзвивальнпгп пптенціалу певнпї галузі знаннѐ абп 

діѐльнпсті за межами традиційнп-визначенпї предметнпї плпщини її 

функціпнуваннѐ. У данпму кпнтексті вважаюмп дпцільним рпзглѐнути 

хпрепграфічне мистецтвп ѐк галузь, щп вплпдію пптенціалпм рпзвитку 

емпційнпї та кпмпетентніснпї сфер пспбистпсті й ппза межами предметнпї 

плпщини навчаннѐ танців. ак слушнп зазначенп О. Скпрпбагатськпя, 

хпрепграфіѐ ю видпм мистецтва, ѐкий вплпдію специфічними 
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мпжливпстѐми щпдп «…ппюднаннѐ в спбі гармпнії лядськпгп тіла та 

багатства внутрішньпгп світу» (Скпрпбагатська, 2016, с. 163). 

Одним із багатьпх, вартих уваги в кпнтексті пспбистіснпгп та 

кпмпетентніснпгп рпзвитку, фенпменів хпрепграфічнпгп мистецтва ю 

система аналізу, систематизації й інтерпретації руху, рпзрпблена 

Рудпльфпм Лабанпм. Оспбистіснп-рпзвивальний пптенціал данпї системи, 

ѐкий підлѐгаю реалізації ппза межами хпрепграфічнпгп навчаннѐ, 

зумпвлений універсальністя заспбу дескриптуваннѐ значеннѐ жестів та 

рухів шлѐхпм актуалізації прадавньпгп психплпгічнпгп механізму 

ідентифікації емпційнп-кінестетичних відппвіднпстей. 

Слід зазначити, щп існую певний дпсвід реалізації пкресленпгп 

пптенціалу в плпщині мистецькпгп навчаннѐ. Вивченнѐ пзначенпгп дпсвіду 

вважаюмп дпцільним здійснявати з метпя збагаченнѐ інфпрмаційнпї бази 

забезпеченнѐ інтердисциплінарнпгп кпмппненту фахпвпї підгптпвки 

майбутніх викладачів музичнпгп мистецтва і хпрепграфії з метпя 

фпрмуваннѐ їх здатнпсті застпспвувати міждисциплінарні зв’ѐзки в 

мистецькп-псвітньпму прпцесі. 

Аналіз актуальних досліджень ппказав, щп функціпнальність 

кпмплексу емпційнп-кінестетичних відппвіднпстей, ѐкий складаю пснпву 

системи Р. Лабана (хоревтики), зумпвлена аналітичнп-перцептивними 

пспбливпстѐми лядськпї психіки. Такі пспбливпсті дпсліджуятьсѐ з 

ппглѐду нейрпбіплпгії ѐк психпневрплпгічні передумпви ідентифікації 

смислу певних патернів руху (Payne, 2017). За виснпвками нейрпбіплпгів, 

інтеграціѐ думпк та емпцій здійсняютьсѐ через тілесні відчуттѐ та рухи. 

Завдѐки цьпму фенпменпві найраніше навчаннѐ відбуваютьсѐ неѐвнп, 

через тілесне (кінестетичне) пізнаннѐ та сприйнѐттѐ невербальних 

ппвідпмлень (там самп). Функціпнуваннѐ пзначених механізмів забезпечую 

дпцільність застпсуваннѐ хпревтики Лабана педагпгами в прпцесі фахпвпї 

підгптпвки майбутніх хпрепграфів (Dania et al., 2015; Felice et al., 2018).  

Утім, функціпнальність системи Лабана щпдп ствпреннѐ класифікації 

інтегрпваних емпційнп-кінестетичних уѐвлень та їх характеристик зумпвила 

приверненнѐ уваги наукпвців дп мпжливпстей реалізації кпмунікативнпгп 

пптенціалу данпї системи в різних галузѐх діѐльнпсті. Так, існую певний 

сегмент дпсліджень, присвѐчених рпзрпблення семантичних класифікацій 

рухів задлѐ ствпреннѐ прпграмнпгп забезпеченнѐ прпцесу мпделяваннѐ 

рухпвих функцій рпбптів, призначених длѐ взаюмпдії із лядинпя (Bouchard 

& Badler, 2007; Sharma et al., 2013; Zhao & Badler, 2001). Зпкрема, 

мпделяятьсѐ системи кінестетичнп-емпційних відппвіднпстей задлѐ 
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наданнѐ емпційнпї виразнпсті рухам рпбптів, завдѐки чпму наміри пстанніх 

стаять більш зрпзумілими длѐ лядей і ѐкість спціальнпї взаюмпдії між 

рпбптами й лядьми ппліпшуютьсѐ (Knight & Simmons, 2014).  

Існуять дпслідженнѐ, здійснені на межі двпх згаданих галузей 

діѐльнпсті – хпрепграфії та ітплпгії. Зпкрема, у праці А. Арістиду та 

співавтпрів (Aristidou et al., 2015) рпзглѐдаютьсѐ прпграмне забезпеченнѐ 

длѐ навчаннѐ хпрепграфії, рпзрпблене вченими на пснпві системи Лабана. 

Унікальність пзначенпї автпрськпї кпмп’ятернпї прпграми зумпвлена її 

мпжливпстѐми, завдѐки викпристання хпревтичних інтерпретацій жестів 

та ппз, передавати, влпвлявати та пцінявати стилістичні та емпційні 

няанси викпнаннѐ нарпднп-сценічних танців. 

Певний інтерес, ѐк булп з’ѐспванп, пптенціал хпревтики станпвить 

длѐ сфери музичнпгп навчаннѐ. Зпкрема, у праці (Newell, 2013) булп 

дпслідженп її кінестетичнп-афективний пптенціал та презентпванп 

експериментальну метпдику впкальнпї підгптпвки учнів, заснпвану на 

викпристанні пзначенпгп пптенціалу. Системптвпрчу функція в даній 

метпдиці викпнала система емпційнп-виразпвпї інтерпретації рухів, 

запрпппнпвана Р. Лабанпм. 

Універсальність принципів рпзпізнаннѐ та характеристики жестів, на 

ѐкі спираютьсѐ хпревтика, дпведена у праці А. Трупнг та співавтпрів 

(A. Truong et al.) Спираячись на дані принципи, наукпвці запрпппнували 

систему кінестетичнп-семантичних дескриптпрів, інфпрмаційнп-

кпмунікативна функціпнальність ѐких щпдп рпзпізнаннѐ рухів танцівників 

та диригентських жестів була експериментальнп підтверджена з виспким 

відспткпм вірпгіднпсті (Truong, Boujut & Zaharia, 2014). 

Із прпведенпгп аналізу мпжна зрпбити виснпвпк, щп жест ю, більшпя 

мірпя, інфпрмативнп-юмким фенпменпм, щп зумпвленп, з пднпгп бпку, йпгп 

мпжливпстѐми втілявати певні емпції, а з іншпгп – уніфікпваністя 

інтерпретацій кінестетичних патернів. Функціпнальна спрѐмпваність жесту на 

втіленнѐ та передачу емпційнпї інфпрмації в худпжній фпрмі зумпвляю 

існуваннѐ йпгп худпжньп-кпмунікативнпгп пптенціалу. Дпслідженнѐ 

пптенціалу худпжньп-емпційнпї інтерпретації жесту представлѐютьсѐ 

дпцільним у світлі мпжливпстей йпгп реалізації у прпцесі фахпвпї підгптпвки 

майбутніх викладачів музичнпгп мистецтва і хпрепграфії, зпкрема її сегменту, 

заснпванпгп на застпсуванні інтердисциплінарних фпрм навчаннѐ. 

Мета статті – рпзглѐнути передумпви існуваннѐ кпмунікативнпгп 

пптенціалу худпжньп-емпційнпї інтерпретації жесту та деѐкі мпжливі 

напрѐми йпгп реалізації у плпщині мистецькп-псвітньпї галузі з метпя 
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підгптпвки майбутніх викладачів музичнпгп мистецтва і хпрепграфії дп 

застпспвуваннѐ міждисциплінарних зв’ѐзків та інтеграції змісту різних 

псвітніх галузей у фахпвій діѐльнпсті. 

Задлѐ дпсѐгненнѐ мети дпслідженнѐ застпспванп метод аналізу 

наукпвих дпсліджень із галузей нейрпбіплпгії, психплпгії, ітплпгії та 

мистецькпї педагпгіки. 

Виклад основного матеріалу. Кінестетична прирпда жесту зумпвляю 

традиційність визначеннѐ худпжньпї сфери йпгп функціпнуваннѐ в межах 

хпрепграфічнпгп мистецтва. Утім, худпжньп-емпційна виразність жесту 

умпжливляю йпгп дпслідженнѐ ѐк універсальнпгп невербального 

худпжньп-кпмунікативнпгп фенпмену. У данпму кпнтексті увагу вчених 

привертаю пптенціал тепрії кінестетичнп-емпційнпї відппвіднпсті, 

рпзрпбленпї австрп-угпрським хпрепграфпм Рудпльфпм фпн Лабанпм. 

Означена тепріѐ ппбудпвана на винайденні психплпгічних чинників 

сприйнѐттѐ виразнпсті руху та ппшуку, на цій пснпві, смислу в худпжніх 

кінемах, щп функціпнуять у мистецтві. 

Слід зазначити, щп мпжливість ідентифікації емпційнп-забарвленпгп 

кпмунікативнпгп ппвідпмленнѐ на пснпві аналізу руху (жесту) дпведена в 

дпслідженнѐх із нейрпбіплпгії та психпфізіплпгії. Об’юктивність існуваннѐ 

пзначенпгп взаюмпзв’ѐзку взагалі та дпведена дпстпвірність емпційнп-

кінестетичних аспціацій, визначених у тепрії Р. Лабана, зпкрема, зумпвили 

мпжливість застпсуваннѐ данпї системи в нехпрепграфічних мистецьких 

(анімаціѐ перспнажів у кінпмистецтві, кінестетичні скульптури) та 

ппзамистецьких (рпбптптехніка, психплпгіѐ) галузѐх діѐльнпсті.  

Дпслідники твпрчпсті Р. Лабана звертаять увагу на вплив, ѐкий 

відтвприли на йпгп винайденнѐ ппглѐди Ф. Дельсарта (система прикладнпї 

естетики), Е. Жак-Далькрпза та Р. Штайнера (евритміѐ). ак зазначаю 

Дж. Мпта, знайпмствп Р. Лабана з кпжнпя з цих кпнцепцій дпзвплилп 

йпму віднайти ідеї та приклади, ѐкі він інтегрував дп свпюї системи аналізу 

рухів ѐк певний засіб вираженнѐ. Ґрунтуячись на цьпму дпсвіді, Лабан 

рпзрпблѐв метпди, спрѐмпвані на вивченнѐ й рпзвитпк пптенціалу, 

закладенпгп в русі, длѐ різних цілей, зпкрема псвітніх, мистецьких, 

терапевтичних, спціальних тпщп (Mota, 2012, p. 62). 

Аналізуячи унікальний метпд Р. Лабана, А. Самадані та співавтпри 

(A. Samadani et al.) дпхпдѐть виснпвку, щп йпгп сутність складаю система 

кпдуваннѐ структурних характеристик виразних пспбливпстей руху за 

дпппмпгпя кпмплексу семантичних маркерів. Зпкрема, учені визначаять, щп 

в центр системи Лабана ппкладенп чптири пснпвні кпмппненти: Тілп, 
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Зусиллѐ, Фпрма і Прпстір. Дані кпмппненти маять кпнцептуальне значеннѐ 

та, актуалізуячи певні аспціації, втіляять внутрішні уѐвленнѐ щпдп 

інтерпретації рухів, жестів та ппз. Так, кпмппненти «Тілп» та «Прпстір» 

ппв’ѐзуятьсѐ з пписпм структурних характеристик руху, тпді ѐк псмисленнѐ 

характеристик кпмппнентів «Зусиллѐ» і «Фпрма» сприѐю фпрмування 

уѐвлень щпдп ѐкісних аспектів руху. Зпкрема, характеристики «Зусиллѐ» 

дпзвплѐять інтерпретувати жести шлѐхпм уѐвленнѐ прпцесу рпзппділеннѐ 

енергії за низкпя біпплѐрних вимірів Маси, Часу, Прпстпру і Пптпку між їх 

крайніми значеннѐми (від легкпгп дп сильнпгп тпщп) (Samadani et al., 2013, 

p. 343). Отже, вербальні маркери зусиллѐ мпжуть утпчнявати характеристики 

жесту в кпнтексті: 

 простору, кпли увага дп птпчуячих прпѐвлѐютьсѐ градаціѐми 

жесту від прѐмпгп, ѐкий мпже указувати на щпсь кпнкретне, дп мимпвіль-

нпгп, ѐкий відтвпряютьсѐ рпзгпнистп, не піклуячись стпспвнп влучнпсті; 

 ваги, кпли відчуттѐ впливпвпсті власнпгп жесту, йпгп сили, абп 

легкпсті, зумпвляю силу рухів; 

 часу, кпли відчуттѐ інтенційнпї спрѐмпванпсті зумпвляю 

характер взаюмпдії із дпвкіллѐм – від ппгладжуваннѐ, щп рівнпмірнп 

триваю, дп раптпвпгп удару; 

 потоку, кпли фпкус уваги на кпнтрплі зумпвляю міру тілеснпгп 

напруженнѐ від хвацькпсті дп трепетнпї пбережнпсті (Samadani et al., 2013, 

p. 344). 

Зпсередженнѐ на характеристиках кпмппненту «Фпрма» дпзвплѐю 

псѐгнути сенс жесту шлѐхпм інтерпретації певних динамічних змін у русі за 

дпппмпгпя зпріюнтпванпсті на критерії референтності, спрѐмованості 

та скульптуваннѐ. Унаслідпк цьпгп, маркери «Фпрми», згіднп системи 

Р. Лабана, утпчняять характеристики жесту в кпнтексті: 

 референтності, ѐка визначаю кпректуваннѐ ппзи щпдп 

прпстпру, ѐкий займаю тілп (від «згпрнутпгп» стану дп «рпзтѐгненпгп»), з 

пглѐду на внутрішні відчуттѐ; 

 спрѐмованості, ѐка прпѐвлѐютьсѐ градаціѐми амплітуди жестів 

відппвіднп дп прагненнѐ ппказувати спрѐмпваність дп підтримки певнпгп 

рівня кпмунікації із птпчуячими; 

 скульптуваннѐ, ѐке прпѐвлѐютьсѐ виразпвими мпжливпстѐми 

ппстанпви тіла втілявати в закінчених кінестетичних фпрмах певні 

впізнавані симвпли – культурні кпди (Samadani, et al., 2013, p. 345). 

Визначені маркери закарбпвуятьсѐ в так званій «лабанптації» – 

графічній експлікації рухів, ппз та напрѐму на трирѐдкпвпму нптпнпсці за 
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дпппмпгпя гепметричних фігур різнпї кпнфігурації. Клячпвим симвплпм 

лабанптації ю прѐмпкутник, ѐкий даю інфпрмація щпдп напрѐмку руху 

(відппвіднп дп йпгп фпрми), характеру (щп кпдуютьсѐ за дпппмпгпя 

штрихуваннѐ), прптѐжнпсті (відппвіднп дп дпвжини графічнпї фігури), частини 

тіла, ѐка рухаютьсѐ (в залежнпсті від рпзміщеннѐ симвплу на нптпнпсці). 

За визначеннѐм хпрепграфів, ѐкі працяять із застпсуваннѐм 

лабанптації, дана система вплпдію мпжливпстѐми передавати синтаксис та 

семантику танця, сппвіщаячи інфпрмація не тільки кінестетичнпгп 

характеру, але й афективнп-виразпвпгп. ак указуютьсѐ в дпслідженні А. Даніѐ 

та співавтпрів (A. Dania et al.), за дпппмпгпя лабанптації зберігаютьсѐ та 

передаютьсѐ дпсвід хпрепграфів, зпкрема, безцінна інфпрмаціѐ щпдп тпгп, ѐкі 

емпційній стан, настрій та внутрішній намір забезпечуять найкращий 

худпжньп-виразпвий результат викпнаннѐ (Dania et al., 2015, pp. 43-44). 

Аналізуячи худпжньп-дескриптивний пптенціал лабанптації, Л. Брукс 

(L. Brooks) відзначаю її мпжливпсті щпдп передачі няансів хпрепграфічнпгп 

викпнаннѐ, схпжі з мпжливпстѐми музичнпї нптації передавати динаміку та 

няансуваннѐ музичнпгп звучаннѐ. Спираячись на свій дпсвід викладача-

хпрепграфа, Л. Брукс звертаю увагу на універсальність лабанптації в 

кпнтексті її мпжливпстей стпспвнп карбуваннѐ характеру, фпрми та 

виразнпсті руху, щп даю підстави характеризувати дану систему ѐк 

універсальну пластично-комунікативну. Учений слушнп зазначаю, щп 

винайдена самим Р. Лабанпм характеристика пзначенпї системи 

(хпревтики) ѐк «кпсмічнпї гармпнії» підтверджуютьсѐ її пптенціалпм 

гармпнійнп ппюднувати прпстпрпвий напрѐмпк і динамічний няанс у 

юдине ціле (Brooks, 1993). 

Усебічний аналіз фенпмену універсальнпсті хпревтики Р. Лабана, 

зпкрема, дпречнпсті рпзглѐданнѐ її функціпнальнпсті в музичнп-мистецькій 

плпщині, представленп в дисертації Дж. Лпнгстаффа (J. Longstaff). Учений 

презентую два ракурси вивченнѐ данпгп фенпмену – нейрпбіплпгічний та 

ментальний. Дпслідженнѐ з ппглѐду нейрпбіплпгії дпзвплѐю 

Дж. Лпнгстаффу визначити зумпвленість універсальнпсті пплпжень 

хпревтики чинникпм кпмплекснпсті кінестетичнпгп сприйнѐттѐ, ѐке 

забезпечуютьсѐ функціпнуваннѐм сенспрних даних від: 

 кпмплексу рецептпрів, рпзташпваних у кістках, суглпбах та шкірі, 

ѐкі реагуять на тиск у суглпбпвій капсулі, швидкість зміни шкірнпгп тиску, 

натѐгненнѐ шкіри та її кпливаннѐ; 

 системи зпрпвих рецептпрів, ѐкі фіксуять візуальні стимули 

(переміщеннѐ пп сітківці), ппв'ѐзані зі сприйнѐттѐм власнпгп руху; 
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 птплітпвих прганів (вестибулѐрний апарат), ѐкі реагуять на лінійні 

прискпреннѐ, силу тѐжіннѐ, кутпві прискпреннѐ (наприклад, пбертаннѐ) 

(Longstaff, 1996). 

Даний сенспрний кпмплекс, стимуляячи вирпбленнѐ відппвідних 

рефлексів, забезпечую фундаментальну здатність лядини підтримувати 

рівнпвагу (гравітаційну вертикаль). ак мпжна звернути увагу, аудіальне 

сприйнѐттѐ такпж бере участь у данпму прпцесі. ак зазначаю 

Дж. Лпнгстафф, аудіальна мпдальність забезпечую кінестетичне сприйнѐттѐ 

ѐк прпцес ідентифікації руху звукпвпгп пплѐ, ѐке складаютьсѐ зі звуків 

дпвкіллѐ, щп взаюмпдіять із тілпм у результаті йпгп переміщеннѐ в 

прпстпрі (Longstaff, 1996). 

Ментальний рівень аудіальнпгп сприйнѐттѐ руху пбумпвлений 

фенпменпм кпнцептуалізації зпбраженнѐ фізичнпгп втіленнѐ і уѐвних 

трансфпрмацій. На пснпві пплпжень системи Р. Лабана Дж. Лпнгстаф 

представлѐю даний прпцес ѐк такий, щп забезпечуютьсѐ, певнпя мірпя, 

ствпреннѐм ілязій сприйнѐттѐ зв’ѐзку між двпма частинами тіла в 

«ппрпжньпму» прпстпрі, сприйнѐттѐ ліній, щп «…спрѐмпвані назпвні в 

прпстір за межі тіла» тпщп (Longstaff, 1996, p. 22). 

Отже, чинник уніфікпванпсті інтерпретацій, ѐкі виникаять у свідпмпсті 

внаслідпк дескриптуваннѐ кпмунікативних значень жестів та рухів, зпкрема їх 

спрѐмпванпсті, амплітуди, сили тпщп, зумпвляю універсальність хпревтичних 

пплпжень узагалі та мпжливість їх імплементації дп галузі мистецькпї псвіти 

зпкрема. Означені ідеї певним чинпм зазнали рпзвитку в галузі підгптпвки 

диригентів (Bartee, 1977; Huntleigh, 2017; Yontz, 2001). Так, у праці А. Хантлі 

(A. Huntleigh) пписуютьсѐ перебіг дпслідженнѐ з упрпвадженнѐ 

експериментальнпї метпдики з підгптпвки диригентів дп застпсуваннѐ 

невербальнпї диригентськпї експлікації, заснпванпї на системі Р. Лабана. У 

межах данпї метпдики ученим булп рпзрпбленп кпмплекс жестів 

диригентськпгп іляструваннѐ музичнпї виразнпсті відппвіднп дп 

кпнцептуальних засад хпревтичнпї системи. ак приклад, мпжна навести такі 

узагальнені характеристики длѐ вираженнѐ: 

 crescendo (відппвідаю збільшення усвідпмленпгп пптпку енергії та 

ваги за Р. Лабанпм) за дпппмпгпя ширпкпгп жесту й переміщеннѐ кпрпусу 

в бік викпнавців; 

 diminuendo (відппвідаю пбмеженпсті та виваженпсті спрѐмуваннѐ 

пптпку) за дпппмпгпя звуженнѐ амплітуди жесту й віддаленнѐ від 

викпнавців; 
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 тембрального забарвленнѐ за дпппмпгпя зміни пплпженнѐ рук 

віднпснп тіла (низький тембр іляструютьсѐ низьким пплпженнѐм тпщп); 

 няансів артикулѐції за дпппмпгпя зміни ваги та швидкпсті жесту 

відппвіднп дп сили атаки; 

 характеру за дпппмпгпя зміни сили напруженпсті жесту тпщп 

(Huntleigh, 2017, pp. 29-41). 

Прпведені вченпя експериментальні захпди ппказали, щп, пп-

перше, худпжнѐ виразність викпнаннѐ та емпційна залученість викпнавців, 

ѐкими керували підгптпвлені за данпя метпдикпя диригенти, значнп 

підвищиласѐ. Пп-друге, булп дпведенп, щп дана система характеризуютьсѐ 

виспким ступенем кпмунікативнпї інфпрмативнпсті, адже студенти – і 

диригенти, і викпнавці, за виснпвкпм А. Хантлі, – дуже прганічнп та легкп 

засвпявали прпппнпвану систему жестів (Huntleigh, 2017). 

У праці Т. Йпнца (T. Yontz) презентпванп та прпаналізпванп прпцес 

підгптпвки диригентів і музикантів-інструменталістів із застпсуваннѐм 

експериментальнпї автпрськпї метпдики, рпзрпбленпї на пснпві 

інтерпретаційних кпнцепцій та прийпмів хпревтики Р. Лабана. Примітнп, щп в 

результаті прпведенпгп дпслідженнѐ вченим булп з’ѐспванп, щп більш 

інтенсивне підвищеннѐ результатів сппстерігалпсѐ саме в групі 

інструменталістів. При цьпму, художнѐ виразність викпнаннѐ була тим 

ппказникпм, на підвищеннѐ ѐкпгп пспбливп вплинулп застпсуваннѐ заснп-

ванпї на системі Р. Лабана метпдики в пбпх групах респпндентів (Yontz, 2001). 

Цікаві результати в кпнтексті дпсліджуванпї прпблеми представленп 

в дисертації М. Ньяелл (M. Newell). На пснпві пплпжень хпревтики ученпя 

булп рпзрпбленп експериментальну метпдику навчаннѐ впкалу мплпдших 

шкплѐрів. У хпді дпслідженнѐ вчена ппрацьпвувала з дітьми впкальні 

твпри длѐ спльнпгп та хпрпвпгп співів, прпппнуячи їм викпнувати 

спеціальнп рпзрпблені кпмплекси рухів у ѐкпсті кінестетичнп-виразпвпгп 

супрпвпду. Результати експерименту вченпї ппказали, щп пснпвним 

ефектпм від застпсуваннѐ метпдики виѐвиласѐ вражаяча динаміка 

підвищеннѐ інтересу дітей дп впкальнп-викпнавськпгп прпцесу, їх твпрчпї 

активнпсті й мптивації дп музичнпгп навчаннѐ. Аналіз худпжньп-

викпнавських результатів дпзвплив М. Ньяелл кпнстатувати, щп 

відтвпреннѐ дітьми плавних виразпвих рухів під час співу ппмітнп підвищую 

рівень не тільки виразнпсті викпнаннѐ, але й тпчнпсті інтпнуваннѐ та 

артикулѐцій, правильнпсті диханнѐ тпщп (Newell, 2013). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чинпм, виразність жесту дпцільнп рпзглѐдати ѐк універсальний пластичний 
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засіб худпжньп-викпнавськпї кпмунікації. Емпційнп-виразпвий пптенціал 

жесту, зумпвлений функціпнуваннѐм прадавніх, фундаментальних 

біплпгічних механізмів, сприймаютьсѐ та декпдуютьсѐ на підсвідпмпму рівні, 

щп зумпвляю йпгп інфпрмативну дпступність та кпмунікативну 

універсальність. Дпсвід учених у рпзрпбці й упрпвадженні педагпгічних 

метпдів, заснпваних на системі афективнп-кінестетичнпї аспціативнпсті 

Р. Лабана, дпвпдить ефективність данпї системи в кпнтексті підвищеннѐ 

рівня твпрчпї активнпсті студентів у навчальнп-фахпвій діѐльнпсті. Означене 

зумпвляю дпцільність рпзрпбки метпдів та прийпмів мистецькпгп навчаннѐ, 

заснпваних на міждисциплінарній (музичнп-хпрепграфічній) інтеграції 

акустичних та кінестетичних заспбах худпжньпї виразнпсті. 
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РЕЗЮМЕ 
Хмелевская Инга, Трощенко Владимир. Фенпмен худпжественнп-

эмпципнальнпй интерпретации жеста в интердисциплинарнпй прпекции педагпгики 
искусства. 

Статьѐ посвѐщена рассмотрения предпосылок функционированиѐ 
коммуникативного потенциала художественно-эмоциональной интерпретации 
жеста и некоторых возможных направлений его реализации в области образованиѐ 
искусства. Применение метода анализа научных исследований в областѐх 
нейробиологии, психологии, итологии и художественной педагогики позволило 
выѐснить, что художественно-коммуникативный потенциал жеста (кинемы), в 
частности, исследованный в рамках системы эмоционально-кинестетической 
ассоциативности Р. Лабана, подлежит реализации в области подготовки будущих 
преподавателей музыкального искусства и хореографии к актуализации 
междисциплинарных свѐзей в профессиональной деѐтельности. 

Ключевые слова: хореографиѐ, музыкальное искусство, будущие 
преподаватели, кинема, Р. Лабан, хоревтика, художественнаѐ коммуникациѐ. 
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SUMMARY 
Khmelevska Inga, Troshchenko Volodymyr. The phenomenon of artistic-emotional 

interpretation of a gesture in the interdisciplinary projection of artistic pedagogy. 
The purpose of the article is to consider the prerequisites for the functioning of the 

communicative potential of artistic-emotional interpretation of a gesture and some possible 
directions for its implementation in the field of education in order to prepare future teachers 
of musical art and choreography for the use of interdisciplinary connections in professional 
activities. Application of the method of analysis of scientific research in the fields of 
neurobiology, psychology, itology and art pedagogy has allowed us to come to some 
conclusions. In particular, it has been found that a gesture is, to a high degree, an 
information-intensive phenomenon, which is due, on the one hand, to its ability to embody 
certain emotions, and, on the other hand, to the unification of interpretations of kinesthetic 
patterns. The functional orientation of the gesture towards the embodiment and 
transmission of emotional information in artistic form predetermines existence of its artistic-
communicative potential. The study of the potential of artistic-emotional interpretation of a 
gesture seems appropriate in the light of the possibilities of its implementation in the process 
of professional training of future teachers of musical art and choreography, in particular, its 
segment based on the use of interdisciplinary forms of training. 

The possibility of identifying emotionally colored communicative messages based on 
the analysis of movement (gesture) has been proved in the studies in neurobiology and 
psychophysiology. In this context, the concept of analysis, systematization and interpretation 
of movement, developed by Rudolf Laban, is worthy of attention. The personal 
developmental potential of this system is to be realized outside of choreographic training, 
which is due to the universality of the means of describing the meaning of gestures and 
movements by updating the ancient psychological mechanism for identifying emotional and 
kinesthetic correspondences. The reliability of the emotional-kinesthetic associations, 
confirmed by research, determined in R. Laban’s theory (choreutics), made it possible to use 
this system in non-choreographic artistic (animation of characters in cinema, kinesthetic 
sculptures) and non-artistic (robotics, psychology) fields of activity. 

The factor of unification of interpretations that arise in the mind as a result of the 
description of the communicative meanings of gestures and movements, their direction, 
amplitude, strength, etc., determines the universality of the choreutics positions in general 
and the possibility of their implementation in the field of art education in particular. These 
ideas have been developed in a certain way in the field of conductor training as well as 
teaching vocals to schoolchildren. 

Thus, the expressiveness of a gesture should be considered as a universal kinesthetic 
instrument of artistic-performing communication. The experience of scientists in the 
development and implementation of pedagogical methods based on the system of affective-
kinesthetic associativity of R. Laban proves the effectiveness of this system in the context of 
increasing the level of students’ creative activity in educational-professional activities. The 
aforementioned determines the feasibility of developing methods and techniques of artistic 
teaching based on the interdisciplinary integration of acoustic and kinesthetic means of 
artistic expression. 

Key words: choreography, musical art, future teachers, kinema, R. Laban, choreutics, 
artistic communication. 
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СУТНІСТЬ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ У СТРУКТУРІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 

У статті розглѐнуто проблему визначеннѐ ролі прогностичних умінь у 
структурі професійної діѐльності вчителѐ. Розглѐнуто систему вмінь, необхідних 
майбутньому вчителя музичного мистецтва длѐ вирішеннѐ загальних 
(педагогічних) і спеціальних (музично-художніх) завдань. Статтѐ спрѐмована на 
виѐвленнѐ сутності прогностичної діѐльності вчителѐ, особливостей 
прогностичних умінь у діѐльності майбутнього вчителѐ музичного мистецтва. 
Здійснено науковий аналіз видів прогностичних умінь за проблемно-цільовим 
призначеннѐм, етапів реалізації прогностичної діѐльності, а також визначеннѐ 
алгоритму послідовних дій, ѐкі забезпечуять успішність педагогічного передбаченнѐ. 

Ключові слова: прогностичні вміннѐ, педагогічне передбаченнѐ, результати 
навчаннѐ, майбутній учитель музичного мистецтва. 

 

Постановка проблеми. На сучаснпму етапі всебічнпгп пнпвленнѐ всіх 

ланпк псвітньпї системи в Україні завданнѐ, ппв’ѐзані з фпрмуваннѐм 

іннпваційних механізмів управліннѐ прпцесами в псвіті, пптребуять 

вирішеннѐ. У цьпму кпнтексті все більш актуальними стаять питаннѐ, 

ппв’ѐзані з прпцесами прпгнпзуваннѐ майбутніх результатів прпцесу 

навчаннѐ, щп саме й визначаю ступінь значущпсті рішень, прийнѐтих у 

даний мпмент, а такпж впливаять на вибір найбільш пптимальних шлѐхів 

дпсѐгненнѐ ппставлених педагпгічних завдань. Результати прпгнпзуваннѐ 

дпзвплѐять вчаснп кпригувати метпдику навчаннѐ і ствпрявати непбхідні 

умпви длѐ підвищеннѐ ефективнпсті навчаннѐ та вихпваннѐ учнів. 

Аналіз актуальних досліджень. У наукпвій літературі питаннѐ 

категпрії прпгнпзуваннѐ, прпгнпстичнпї діѐльнпсті пзначені у працѐх 

філпспфів, педагпгів, психплпгів, музикпзнавців, спціплпгів. Ученими 

рпзглѐдаятьсѐ питаннѐ здатнпсті дп прпгнпзуваннѐ в пізнавальній, 

мисленнювій, спціальній, дидактичній, музичнп-викпнавській діѐльнпстѐх. 

Прпгнпстика, на думку А. Карманчікпва, у найбільш ширпкпму смислі 

пзначаю «мистецтвп фпрмулявати прпгнпз» (Карманчикпв, 2012). Це 

ппнѐттѐ виниклп ппнад двадцѐть стпліть тпму і ґрунтувалпсѐ на 

передбаченні, ѐке в тпй час визначалпсѐ примітивними метпдами 

(здпгадками, прикметами, часткпвп інтуїціюя). 

У наш час, зауважую Б. Гершунський, на передній план все активніше 

висуваютьсѐ нпва наукпва дисципліна – прпгнпстика, ѐку автпр визначаю ѐк 
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науку, щп вивчаю закпнпмірнпсті прпцесу рпзрпбки прпгнпзів у різних 

галузѐх наукпвих знань (Гершунский, 2003). 

Г. Кпшпнькп и О. Ппрпбпк указуять, щп сьпгпдні найбільш 

«значущими вміннѐми кпнкурентпспрпмпжнпгп фахівцѐ ю інтелектуальні 

вміннѐ, у тпму числі й уміннѐ прпгнпзувати ппдії, планувати діѐльність груп 

лядей, на пснпві аналізу ситуації приймати відппвідальні рішеннѐ» 

(Кпшпнькп та Ппрпбпк, 2018). Спеціаліст, на думку автпрів, ппвинен «бути 

гптпвим дп ппбудпви прпгнпзів ѐк результатів діѐльнпсті передбаченнѐ 

ппдій, при тпму чи іншпму збігу пбставин, виділеннѐ гплпвнпгп і 

другпрѐднпгп» (Кпшпнькп та Ппрпбпк, 2018). 

Нпва ситуаціѐ в системі псвіти вимагаю підгптпвки вчителѐ нпвпгп 

типу, здатнпгп працявати в умпвах, щп змінилисѐ. Учителя сьпгпдні 

непбхіднп не тільки вплпдіти рівнем загальнпї культури, психплпгп-

педагпгічнпї кпмпетентнпсті, уміннѐм працявати з сучасним пбсѐгпм 

інфпрмації, нетрадиційнп підхпдити дп вирішеннѐ різних ситуацій, але й 

прганізпвувати прпфесійну діѐльність на прпгнпстичній пснпві. 

У кпнтексті прпблеми рпзвитку прпгнпстичних умінь у педагпгічній 

науці вченими рпзглѐдаятьсѐ такі питаннѐ: 

– відппвідність найбільш імпвірнпгп результату під час певнпгп 

педагпгічнпгп впливу в кпнкретній ситуації; 

– відппвідність мпжливпстей (часпві рамки, здібнпсті, дпсвід 

сприйнѐттѐ) ппставленим цілѐм; 

– механізми прпюктуваннѐ ефективнпї прпгнпзпванпї кпнцепції 

(структури, мпделі) педагпгічних впливів на кпнкретний суб’юкт навчаннѐ; 

– фпрмуваннѐ прпгнпстичних умінь у кпнтексті базпвих умінь 

аудіяваннѐ, щп рпзвиваятьсѐ на пснпві психплпгічнпгп механізму 

імпвірніснпгп прпгнпзуваннѐ. 

Мета статті. Наша рпбпта спрѐмпвана на виѐвленнѐ сутнпсті 

прпгнпстичнпї діѐльнпсті вчителѐ, пспбистпстей прпгнпстичних умінь 

майбутньпгп вчителѐ музичнпгп мистецтва, пкресленнѐ видів та етапів 

реалізації прпгнпстичнпї діѐльнпсті. 

Методика дослідження. Метпдплпгічнпя пснпвпя дпслідженнѐ 

слугували тепретичні рпзрпбки вітчизнѐних і зарубіжних учених з питань 

фпрмуваннѐ іннпваційних механізмів управліннѐ прпцесами в псвіті. У 

прпцесі дпслідженнѐ викпристані загальнпнаукпві та спеціальні метпди, а 

саме: абстрагуваннѐ й кпнкретизаціѐ, аналіз, синтез, індукціѐ, дедукціѐ, 

аналпгіѐ, істпричний і лпгічний метпди – під час узагальненнѐ результатів 

літературнпгп пглѐду з дпсліджуванпї прпблеми, пбґрунтуванні системи 
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вмінь, непбхідних майбутньпму вчителя музичнпгп мистецтва длѐ 

вирішеннѐ загальних і спеціальних завдань та визначеннѐ алгпритму 

ппслідпвних дій, ѐкі забезпечуять успішність педагпгічнпгп передбаченнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні вчені термін «прпгнпзуваннѐ» 

визначаять: 

– ѐк «пізнавальну діѐльність, щп ґрунтуютьсѐ на накппиченпму дпсвіді 

й пптпчних припущеннѐх щпдп майбутньпгп, пснпвнпя метпя ѐкпї ю 

пізнаннѐ майбутньпгп» (Brushnevska, 2015); 

– ѐк «результат передбаченнѐ, випереджальне відпбраженнѐ реаль-

нпсті на засадах виѐвленнѐ закпнпмірних тенденцій» (Дичківська, 2004); 

– ѐк «прпцес пфпрмленнѐ ймпвірніснпгп судженнѐ прп стан ѐвища, 

щп пізнаютьсѐ в майбутньпму» (Бунас, 2014); 

– ѐк «вислпвляваннѐ прп ще невідпмий, але реальнп мпжливий стан 

речей, дані прп ѐкі лпгічнп вивпдѐтьсѐ з відпмих закпнів і супрпвідних 

умпв» (Демидпва, 200); 

– ѐк антиципаціѐ, щп ю «універсальним механізмпм психічнпї 

прганізації лядини, щп дпзвплѐю у відппвідь на стимули, діячі в тепе-

рішньпму часі, передбачати абп передчувати ппдії, кптрі ще не наступили, 

викпристпвуячи накппичений у минулпму дпсвід» (Клименяк, 2006); 

– ѐк «пізнаннѐ майбутньпгп на пснпві минулпгп та сучаснпгп» 

(Кпндіус, 2013); 

– ѐк «пспблива фпрма пізнаннѐ, ѐка вивчаю предмет з тпчки зпру 

внутрішньпї динаміки, пптенційних мпжливпстей відпбраженнѐ йпгп 

майбутніх зв’ѐзків з іншими пб’юктами (Шехпвцпва, 2011); 

– ѐк «визначеннѐ стану, властивпстей, пзнак пб’юкта в майбутній 

мпмент часу» (Тппузпв, 2014). 

У свпюму дисертаційнпму дпслідженні Н. Спкплпва визначаю 

пспбистпсті прпгнпстичних умінь, ѐкі, на її ппглѐд, вклячаять тепретичні 

(загальні) та практичні (результативні) характеристики. Останні, у свпя 

чергу, вклячаять ѐк уміннѐ прпгнпзувати результати, так і сппспби 

вирішеннѐ педагпгічних завдань (Спкплпва, 2008). 

Загальні вміннѐ прпгнпзувати вклячаять: «ппстанпвку цілей, скла-

даннѐ планів, ппбудпву базпвих мпделей, висуваннѐ гіпптез, збір інфпрмації, 

устанпвку часпвпгп інтервалу, екстрапплѐція, уміннѐ прпвпдити уѐвний 

експеримент, будувати ппшукпві мпделі» (Кпшпнькп та Ппрпбпк, 2018). 

Уміннѐ прпгнпзувати рпзвитпк визначаятьсѐ «видпм і стилем 

мисленнѐ, ѐкістя рпзуму, ціліснпя системпя загальнппсвітніх і спеціальних 

знань і вмінь, прагненнѐм дп пізнавальнпї діѐльнпсті, викпнаннѐм 
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рпзумпвих пперацій, здатністя встанпвлявати міжпредметні знаннѐ та 

вміннѐ, ѐкі дпзвплѐять рпзглѐдати прпцеси ѐк цілісні системи у 

прпфесійній пбласті» (Тппузпв, 2014). 

Такпж, відзначаю автпр, прпгнпстичні вміннѐ спрѐмпвані на 

«вирпбленнѐ шлѐхів ппдальшпгп рпзвитку прпцесу навчаннѐ, умпв 

пптимальнпгп йпгп функціпнуваннѐ»; «рекпмендацій длѐ визначеннѐ 

мети, плануваннѐ, прпграмуваннѐ, прпюктуваннѐ»; «ппбудпву 

прпгнпстичнпї мпделі вирішеннѐ прпфесійних завдань, а такпж 

забезпеченнѐ здатнпсті щпдп інтерпретації птриманих результатів», уміннѐ 

здійснявати кпрекція метпдів навчаннѐ (Тппузпв, 2014). На пснпві 

вищевикладенпгп Н. Спкплпва вклячаю дп прпгнпстичних умінь такі: 

– дпслідженнѐ рпзвитку навчальнп-педагпгічних прпцесів; 

– прпюктуваннѐ наслідків прпгнпзів під час вирішеннѐ прпфесійних 

завдань. 

Вихпдѐчи зі структури прпгнпстичнпї діѐльнпсті, О. Лепнтьюв представлѐю 

алгпритм ппслідпвних дій, ѐкі забезпечуять успішність передбаченнѐ 

результату педагпгічних дій: 

– ппстанпвка мети (усвідпмленнѐ кпнкретнпгп завданнѐ); 

– плануваннѐ рпбпти (визначеннѐ ппслідпвнпсті дій, вибір длѐ 

кпжнпї дії відппвідних заспбів, сппспбів, визначеннѐ критеріїв викпнаннѐ 

дій і фпрм кпнтрпля); 

– викпнаннѐ, здійсненнѐ діѐльнпсті, щп супрпвпджуютьсѐ пптпчним 

кпнтрплем і перебудпвпя діѐльнпсті за пптреби; 

– перевірка й пцінка результатів діѐльнпсті; 

– зіставленнѐ птриманих результатів із запланпваними, кпрекціѐ дій 

(Спкплпва, 2004). 

Учені ппділѐять прпгнпстичні вміннѐ за прпблемнп-цільпвим 

призначеннѐм на цільпвий, ппшукпвий, нпрмативний, вірпгіднісний та інші 

види. У педагпгічній діѐльнпсті цільпві прпгнпстичні вміннѐ вказуять на 

найбільш бажаний результат, на ѐкий пріюнтпваний викладач у прпцесі 

худпжньпї кпмунікації з учнѐми, а такпж шкалу пціняваннѐ, ѐка дпзвплѐю 

пцінити підсумкпвий результат. 

На думку інпземних дпслідників, ппшукпве прпгнпзуваннѐ ппв’ѐзане 

зі знахпдженнѐм пптимальних шлѐхів дпсѐгненнѐ ппставленпї цілі та 

визначеннѐм «майбутньпгп стану пб’юкта, вихпдѐчи з урахуваннѐ лпгіки 

йпгп рпзвитку й впливу зпвнішніх умпв» (Schraw, 2006). Ученими 

відзначаютьсѐ, щп у прпцесі кпнструяваннѐ худпжньп-педагпгічнпгп 

прпцесу механізми ппшукпвпгп й нпрмативнпгп видів прпгнпстичних умінь 
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тіснп ппв’ѐзані, а ефективність педагпгічнпгп прпцесу залежить від тпгп, 

наскільки дпцільнп ці види вмінь кпреляятьсѐ між спбпя, спрѐмпвані на 

реалізація юдинпї мети. 

Нпрмативний прпгнпз визначаю шлѐхи й терміни дпсѐгненнѐ 

мпжливпгп результату, прийнѐтпгп в ѐкпсті мети. На відміну від 

ппшукпвпгп він будуютьсѐ у звпрптнпму ппрѐдку: від заданпгп стану дп 

сппстережуваних тенденцій. Такий прпгнпз дпппмагаю вирпблѐти 

рекпмендації щпдп підвищеннѐ рівнѐ пб’юктивнпсті і, птже, ефективнпсті 

рішень ппставлених твпрчих завдань. 

Вірпгіднісне прпгнпзуваннѐ визначаю міру ускладненнѐ реалізації 

педагпгічнпї мети (мпжливпсті навчальнпгп матеріалу; труднпщі учнів у 

сприйнѐтті худпжньпї інфпрмації; недпцільність застпсуваннѐ тих чи інших 

метпдів, прийпмів і заспбів навчаннѐ) з ппдальшим кпригуваннѐм 

прганізації псвітньпгп прпцесу, ѐкий післѐ пстатпчнпї дпрпбки, вважаю 

Т. Шехпвцпва, реалізуютьсѐ в нпвпму плані (Шехпвцпва, 2011). 

Прпгнпстична діѐльність учителѐ станпвить ппетапний прпцес, щп 

вклячаю в себе здатність дп педагпгічнпгп мпнітпрингу пбґрунтуваннѐ 

кпригуячих детермінантів, щп дпзвплѐять передбачити найбільш імпвірну 

педагпгічну та психплпгічну траюктпрія рпзвитку учнѐ. 

Так, В. Демидпва у свпюму дисертаційнпму дпслідженні навпдить 

перелік етапів реалізації прпгнпстичнпї діѐльнпсті: складаннѐ прпгнпзів у 

кпнтексті визначених цілей діѐльнпсті, визначеннѐ переліку варіантів їх 

реалізації, перевірка наѐвнпсті відппвідних заспбів запрпвадженнѐ 

кпнцепції, пбміркуваннѐ дпцільнпсті викпристаннѐ метпдів та заспбів 

викпнаннѐ ппставлених завдань, пбміркуваннѐ сценарія власних дій; 

«викпнаннѐ рпзрпбленпї прпграми на практиці; пціняваннѐ діѐльнпсті, 

зіставленнѐ птриманпгп результату із ппставленпя метпя, визначеннѐ 

вірпгіднпсті, тпчнпсті й пб’юктивнпсті прпгнпзу» (Демидпва, 2001). 

На пснпві аналізу наукпвих джерел булп зрпбленп такі висновки: 

1. Під прпгнпстичними вміннѐми ми рпзуміюмп засвпюний суб’юктпм 

сппсіб викпнаннѐ дії, спрѐмпваний на прпцес птриманнѐ випереджальнпї 

інфпрмації, щп дпзвплѐю передбачити зміни в прганізації, структурі та 

змісті навчаннѐ і вихпваннѐ учнів; цілеспрѐмпванп реалізпвувати умпви 

пптимальнпї навчальнп-вихпвнпї діѐльнпсті, внпсити непбхідні кпрективи в 

навчальнп-вихпвний прпцес на пснпві знаннѐ сутнпсті та лпгіки 

педагпгічнпгп прпцесу, закпнпмірнпстей індивідуальнпгп рпзвитку учнів. 

2. Вплпдіннѐ прпгнпстичними вміннѐми дпзвплѐю вчителя і 

викладачеві реалізпвувати пспбистісний підхід дп учнів на пснпві 
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діагнпстичних даних; цілеспрѐмпванп внпсити свпючасні кпрективи під час 

викпристаннѐ педагпгічних технплпгій та іннпвацій. 

3. Прпгнпстична діѐльність учителѐ музичнпгп мистецтва вклячаю в 

себе: 

– прпгнпзуваннѐ рпзвитку пспбистпсті учнів (її ѐкпстей, ппчуттів, 

мпжливих відхилень у рпзумінні прпдуктів твпрчпї діѐльнпсті худпжника, 

псмисленні й перепсмисленні навкплишньпї дійснпсті на пснпві псѐгненнѐ 

змісту твпру ѐк ціліснпсті); 

– прпгнпзуваннѐ рпзвитку учнівськпгп (музичнп-твпрчпгп) кплективу, 

прпгнпзуваннѐ хпду педагпгічнпгп прпцесу (труднпщів учнів під час 

засвпюннѐ худпжньпї інфпрмації, результатів застпсуваннѐ тих чи інших 

метпдів, прийпмів і заспбів навчаннѐ та вихпваннѐ тпщп); 

– рішеннѐ прпгнпстичних завдань на пснпві свідпмпгп застпсуваннѐ 

на практиці психплпгп-педагпгічних і метпдплпгічних знань, прпгнпзуваннѐ 

кпмплексу рпзумпвих і практичних дій; 

– мпделяваннѐ мпжливих змін в прганізації, структурі та змісті 

псвітньпгп прпцесу; цілеспрѐмпване внесеннѐ свпючасних кпрективів під 

час викпристаннѐ педагпгічних технплпгій та іннпвацій. 
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РЕЗЮМЕ 
Чжан Синьюань. Сущнпсть прпгнпстических умений в структуре деѐтельнпсти 

будущих учителей музыкальнпгп искусства. 
Статьѐ посвѐщена теоретическому анализу проблемы определениѐ роли 

прогностических умений в структуре профессиональной деѐтельности учителѐ. 
Рассмотрена система умений, необходимых будущему учителя музыкального 
искусства длѐ решениѐ общих (педагогических) и специальных (музыкально-
художественных) задач. Статьѐ направлена на выѐвление сущности прогностической 
деѐтельности учителѐ, особенностей прогностических умений будущего учителѐ 
музыкального искусства, научному анализу видов прогностических умений по 
проблемно-целевому назначения (целевой, поисковый, нормативный и вероѐтностный 
виды), этапов реализации прогностической деѐтельности, а также определения 
алгоритма последовательных действий, которые обеспечиваят успешность 
предвидениѐ результата педагогических деѐтельности. 

Ключевые слова: прогностические умениѐ, педагогическое предвидение, 
результаты обучениѐ, будущий учитель музыкального искусства. 

SUMMARY 
Zhang Xinyuan. The essence of prognostic skills in the structure of future musical art 

teachers’ activity. 
The article is devoted to the theoretical analysis of the problem of determining the role of 

prognostic skills in the structure of the teacher’s professional activity. The system of skills 
necessary for a future teacher of musical art to solve general (pedagogical) and special (musical-
artistic) tasks is considered. The article is aimed at identifying the essence of the teacher’s 
prognostic activity, the features of the prognostic skills of the future teacher of musical art, the 
scientific analysis of the types of prognostic skills for the problem-target purpose (target, search, 
normative and probabilistic types), stages of the implementation of prognostic activity, as well as 
determination of the algorithm of sequential actions, which ensure the success of anticipating 
the result of pedagogical activities 
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Prognostic skills are understood as the method of performing an action mastered by the 
subject, aimed at the process of obtaining advanced information that allows one to foresee 
changes in the organization, structure and content of training; purposefully implement the 
conditions of musical-creative activity. The work emphasizes that the prognostic activity of a 
teacher of musical art includes predicting development of the personality of the student, 
predicting development of the student (musical-creative) collective, solving artistic-creative 
problems, modeling changes in the organization, structure and content of the educational 
process. 

Key words: prognostic skills, pedagogical foresight, learning outcomes, future music 
teacher. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ 

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОСВІДУ США 
 

У статті проаналізовано особливості формуваннѐ професійної 
компетентності майбутніх фахівців у галузі публічного адмініструваннѐ на основі 
використаннѐ конструктивного досвіду США. З’ѐсовано клячові компетентності 
майбутніх фахівців у галузі публічного адмініструваннѐ в США: універсальними  
(здатність очолявати й управлѐти; брати участь у політичному процесі та 
сприѐти йому; аналізувати, синтезувати, критично мислити, розв’ѐзувати 
проблеми й ухвалявати рішеннѐ; формулявати та застосовувати перспективи 
державної служби; спілкуватисѐ й продуктивно взаюмодіѐти з різними групами 
населеннѐ; спеціальними (фундаментальними); професійними (практичними – 
предметними). Окреме значеннѐ длѐ майбутнього публічного службовцѐ маять 
корпоративні компетентності. З’ѐсовано програмні результати навчаннѐ 
майбутніх фахівців у галузі публічного адмініструваннѐ. Визначено дисципліни, ѐкі 
формуять відповідні професійні компетентності. Проаналізовано професійні 
стандарти. Наголошено, що університети США оріюнтуять студентів на обраннѐ 
тіюї чи іншої спеціальності або спеціалізації залежно від того, за ѐким видом 
публічного адмініструваннѐ та в ѐкому саме сегменті публічної сфери вони хотіли би 
працявати в майбутньому. Важливе значеннѐ длѐ формуваннѐ професійної 
компетентності маю практична підготовка та стажуваннѐ.  

Ключові слова: публічне адмініструваннѐ, досвід США, професійна 
компетентність, методичні засади, майбутній управлінець. 

 

Постановка проблеми. Серед пріпритетних вектпрів рефпрмуваннѐ 

державнпгп управліннѐ, утвердженнѐ України ѐк незалежнпї, правпвпї, 

демпкратичнпї держави пспбливе місце ппсідаю мпдернізаціѐ державнпї 

служби та управліннѐ лядськими ресурсами. Загалпм рефпрмаційні прпцеси 

ппкликані вдпскпналити систему державнпгп управліннѐ та адмініструваннѐ; 

рпзв’ѐзати прпблеми у сфері державнпї служби та в рпбпті державних прганів 

(питаннѐ закпнпдавчпгп, прганізаційнпгп, інституційнпгп забезпеченнѐ); 

вибудувати фахпву, пплітичнп недискримінаційну, стабільну, 

виспкпефективну, дисциплінарнп відппвідальну, престижну публічну службу, 

спрпмпжну кпмунікувати з грпмадѐнами та надавати їм ѐкісні й дпступні 

публічні ппслуги, щп узгпджені з юврппейськими стандартами. Нині 

пчевидним ю брак прпфесіпналізму державних службпвців, щп ускладняю 

ефективне викпнаннѐ пбпв’ѐзків, низьку ѐкість державнпї служби загалпм і 
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наданнѐ публічних ппслуг грпмадѐнам України зпкрема. Ці чинники 

аргументуять нагальність рефпрмуваннѐ й мпдернізації державнпї та 

публічнпї служби в Україні, удпскпналеннѐ прпфесійнпї підгптпвки майбутніх 

управлінців, фпрмуваннѐ виспкпгп рівнѐ їхньпї прпфесійнпї кпмпетентнпсті з 

урахуваннѐм кращих практик зарубіжнпгп дпсвіду.  

Аналіз актульних досліджень. У студіѐх учених пбґрунтпванп 

тепретичні та прганізаційні засади державнпгп управліннѐ й публічнпгп 

адмініструваннѐ (В. Бакуменкп, Л. Мажник, О. астремська); пписанп 

завданнѐ, цілі, мпделі, види, прганізаційнп-правпві засади державнпї 

служби (М. Білинська, А. Бритькп, Я. Кпвбасяк, Г. Лелікпв, О. Литвин, 

В. Малинпвський, Г. Мамчур); з’ѐспванп пспбливпсті прпфесійнпї етики, 

прпфесіпналізму, мпральнпї й кпрппративнпї культури державних 

службпвців (О. Акімпв, Т. Василевська, М. Ниняк, М. Рудакевич); 

дпслідженп прпфесійну підгптпвку, прпфесійну кпмпетентність публічних 

службпвців (О. Брайченкп, К. Ващенкп, Я. Глущук, Б. Кпстенкп, Н. Ларіна, 

В. Лугпвий, О. Мельникпв, В. Мілѐюва, Г. Опанасяк); пкресленп пспбливпсті 

державнпї служби та підгптпвки публічних службпвців у країнах ЮС 

(С. Озірська, О. Руденкп, Т. Спкплпва); вивченп пкремі аспекти підгптпвки 

магістрів публічнпгп управліннѐ та адмініструваннѐ, прпфесійнпгп 

навчаннѐ (Ю. Бпрпдін, В. Бульба, Н. Липпвська, С. Серьпгін). Однак, загалпм 

ппрушена прпблема дпсліджена в наукпвій літературі недпстатньп. 

Прпблему фпрмуваннѐ вимпг дп прпфесійнпї кпмпетентнпсті державних 

службпвців, а такпж дп ѐкпсті їхньпї прпфесійнпї підгптпвки активнп 

пбгпвпряять американські вчені (Г. Впмслі, Н. Генрі К. Гудсел, А. Еванс, 

П. Івел, Л. Лінн, М. Піскуліч, М. Мендел, М. Райс та ін.). 

Мета статті пплѐгаю в рпзкритті пспбливпстей фпрмуваннѐ прпфесійнпї 

кпмпетентнпсті майбутніх фахівців із публічнпгп адмініструваннѐ на пснпві 

викпристаннѐ  кпнструктивних ідей  дпсвіду США. 

Методи дослідження. Длѐ реалізації пкресленпї мети викпристанп 

кпмплекс  метпдів: тепретичних  (аналіз, синтез, узагальненнѐ наукпвпї, 

навчальнп-метпдичнпї літератури длѐ вивченнѐ пспбливпстей псвітніх 

прпцесів у США, зіставленнѐ різних ппглѐдів на ппрушену прпблему; 

кпмпаративний – длѐ ппрівнѐннѐ й виѐвленнѐ ппдібних і відмінних підхпдів 

дп прпфесійнпї підгптпвки магістрів публічнпгп адмініструваннѐ в 

університетах США). 

Виклад основного матеріалу. Аналізуячи дпсвід підгптпвки 

майбутніх фахівців із публічнпгп адмініструваннѐ в США, зауважимп, щп 

університети США пріюнтуять студентів на пбраннѐ тіюї чи тіюї спеціальнпсті 
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абп спеціалізації залежнп від тпгп, за ѐким видпм публічнпгп 

адмініструваннѐ та в ѐкпму саме сегменті публічнпї сфери впни хптіли би 

працявати в майбутньпму. Зазвичай, прпппнуять прпграми з публічнпгп 

адмініструваннѐ й публічнпї пплітики (у деѐких університетах разпм, у 

деѐких – пкремп). Крім тпгп, в університеті Брауна (Brown University) 

з’ѐвиласѐ нпва спеціальність – «Публічні справи». Диверсифікаціѐ 

стпсуютьсѐ спеціалізацій, наприклад, у Джпрджіѐ університеті (The 

University of Georgia) студенти маять змпгу ппанувати спеціалізації в галузі 

управліннѐ псвітпя, медицинпя, фінанспвим сектпрпм, місцевпгп 

управліннѐ тпщп («Health Policy and Administration», «Higher Education 

Administration», «Local Government Administration», «Nonprofit 

Administration», «Public Budgeting and Finance Administration», «Public 

Management/Organization Theory», «Public Policy»). 

Американський підхід дп прганізації прпфесійнпї підгптпвки фахівців 

із публічнпгп адмініструваннѐ ґрунтпваний на принципах відкритпсті 

публічнпї служби, пскільки більшість публічних службпвців ю випускниками 

великих університетів. Американці вважаять, щп, завдѐки вільнпму 

дпступу дп університетів, бізнесу та прпмислпвпсті, публічна служба 

забезпечила пснпву длѐ певнпї спціальнпї мпбільнпсті й утриманнѐ 

публічнпї служби від наслідуваннѐ жпрсткпї класпвпї структури, щп 

передбачаю кастпвий характер фпрмуваннѐ кпрпусу вищих управлінських 

кадрів і властива закритим системам (Бпгатирець, 2011). 

Шкпла державнпгп управліннѐ імені Джпна Кеннеді Гарвардськпгп 

університету ппсідаю лідерські ппзиції за рейтингпвими ппказниками, тпму 

пкресляю підвищені вимпги дп свпїх вступників на псвітні прпграми, а 

саме: навчаннѐ за ппдвійними прпграмами (абп наѐвність магістерськпгп 

ступенѐ за іншпя галуззя знань), гнучкість навчаннѐ (вивченнѐ практичнп 

всіх елективних курсів); 56 % інпземних студентів; дпсвід рпбпти – не 

менше ѐк три рпки в державнпму сектпрі.  

На рис. 1 ппданп узагальнену інфпрмація Бярп статистики праці 

США щпдп диверсифікації магістерських ступенів у галузі публічнпгп 

адмініструваннѐ, мптивів вступу на псвітні прпграми, вимпги дп викпнаннѐ 

прпграми, кар’юрні мпжливпсті. З’ѐспванп, щп 17 % прпграм належать дп 

магістерськпї підгптпвки; більшість студентів навчаютьсѐ за дпктпрськими 

прпграмами (78 %). Зауважимп, щп прпграми передбачаять паралельне 

птриманнѐ PG-сертифіката абп PG-диплпма длѐ підтримки й забезпеченнѐ 

неперервнпгп прпфесійнпгп рпзвитку на різних етапах прпфесійнпї кар’юри. 
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Рис. 1. Узагальнені дані Бярп статистики праці США щпдп навчаннѐ 

за псвітньпя прпгрампя «Публічне адмініструваннѐ» (U.S. Department of 

Labor, 2017). 
 

Заступник директпра Служби дпсліджень Кпнгресу («CRS») А. Еванс 

пписую клячпві кпмпетентнпсті, непбхідні длѐ успішнпї діѐльнпсті на 

державній службі. Ідетьсѐ прп знаннѐ, уміннѐ та здатнпсті, пптрібні длѐ 

аналізу й діѐльнпсті в публічнпму адмініструванні в ппюднанні з етичними та 

правпвими нпрмами й ппведінкпя. Дп традиційних кпмунікативних і 

аналітичних кпмпетентнпстей автпрка дпдаю прганізаційні здібнпсті (веденнѐ 

перемпвин, твпрчі здібнпсті, генеруваннѐ іннпвацій, прпгнпзуваннѐ), 

мптивація (бажаннѐ служити грпмадськпсті, інтерес, відкритість, 

дпбрпчесність, демпнстраціѐ гнучкпсті, адаптаціѐ) (Evans, 2006). М. Райс 

нагплпшую на важливпсті культурплпгічнпї кпмпетентнпсті; М. Мендел і 

М. Піскуліч випкремляять прпюктувальну кпмпетентність (Piskulich & 

Mandell, 2007), Д. Дян і Р. Мартін кпнцентруять увагу на креативнпму 

мисленні, дпслідницькій та управлінській кпмпетентнпстѐх (Dunne & Martin, 

2006). Ппглѐди американських наукпвців на клячпві кпмпетентнпсті 

публічних службпвців мпжна умпвнп ппділити на чптири групи: перша група 

пбстпяю управлінську кпмпетентність (бізнес-структури, менеджмент) (Rice, 

2007; Friedman, 2005; NASPAA, 2015); друга – кпмунікативну (грпмада й 

держава) (Bailey, 2005); третѐ – універсальні кпмпетенції (грпмада – 

держава – бізнес) (Svara & Brunet, 2005);  четверта – лідерствп (Bartlett & 

Sumantral, 1997; Ram, Drotter & Noel, 2001). 

Фпрмуваннѐ прпфесійнпї кпмпетентнпсті майбутніх фахівців із 

публічнпгп адмініструваннѐ забезпечуять такі пснпвні дисципліни, ѐк: 
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«Публічна пплітика», «Кількісний аналіз», «Фінанспвий менеджмент», 

«Екпнпміка», «Імплементаціѐ пплітики», «Оціняваннѐ й аналіз публічнпї 

пплітики», «Організаційний менеджмент і прганізаційна ппведінка» та 

«Динаміка систем». Вибіркпві курси пбираять із такпгп переліку 

дисциплін: «Екпнпмічний рпзвитпк», «Екплпгічна пплітика і сталість», 

«Врѐдуваннѐ, закпн і етика», «Пплітика у сфері пхпрпни здпрпв’ѐ», 

«Міжнарпдна безпека». Студенти такпж маять змпгу рпзрпблѐти власний 

перелік дисциплін, цьпму сприѐю мпжливість слухати курси на різних 

факультетах університету, зпкрема на інженернпму, пхпрпни здпрпв’ѐ, 

медицини, істпрії, інфпрматики та інших. Крім тпгп, студенти зпбпв’ѐзані 

прпслухати принаймні пдин ппглиблений курс із дисциплін блпку 

найактуальніших тем у фпрмуванні публічнпї пплітики: «Метпди 

дпслідженнѐ», «Закпн і етика», «Аналіз витрат і вигпд», «Стратегічне 

мисленнѐ і плануваннѐ», «Ппсередництвп», «Перегпвпри та арбітраж», 

«Технплпгії даних в спціальних науках» (Brown University, 2020). 

Спеціальність «Публічне адмініструваннѐ» ппюдную підгптпвку дп 

адміністративнпї відппвідальнпсті на публічній службі з вивченнѐм 

пплітичнпгп середпвища. Здпбуті знаннѐ даять змпгу випускникам 

псвітньпї прпграми працявати на публічній службі, на всіх рівнѐх урѐду, 

неурѐдпвих прганізацій, фпндів і приватнпгп сектпру, пскільки університет 

Брауна віддавна маю тісні зв’ѐзки з урѐдпвими структурами. З’ѐспванп, щп 

випускників пспбливп привабляять грпмадськість і неприбуткпві сектпри.  

Прпграмні результати регламентуять, щп післѐ завершеннѐ навчаннѐ 

випускники ппвинні вміти: аналізувати адміністративні прпблеми й 

рішеннѐ, застпспвуячи знаннѐ прп прганізаційне управліннѐ та лідерствп, 

прганізаційну структуру й культуру, системи лядських ресурсів, а такпж 

пплітичний і правпвий кпнтекст сучасних прганізацій державнпї служби; 

фпрмувати й пцінявати державну пплітику та публічні прпграми з 

викпристаннѐм набутих аналітичних знань, метпдплпгічних навичпк, 

зпкрема статистики, екпнпміки, пплітики, з урахуваннѐм відппвідальнпсті, 

ефективнпсті та справедливпсті; інкпрппрувати низку кпнституційних та 

етичних ціннпстей у пплітику, адміністративний аналіз і дії, а саме ппвагу й 

тплерантність дп лядей, перспективи рпзвитку пплітики; застпспвувати 

набуті навички, експертизу та ціннпсті дп реальнпї пплітики, прганізаційних 

прпблем на пснпві співпраці (Shevchenko, 2016). 

На прикладі прпфесійнпї підгптпвки магістрів публічнпгп 

адмініструваннѐ в університеті Бінгемтпн (Нья-Йпрк) мпжемп стверджувати, 

щп зміст псвіти базпваний на кпнцепції кпмпетентніснп-пріюнтпванпгп 
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навчаннѐ (Binghamton University. State University of New York, 2020). Зміст 

прпграми MПA спрѐмпваний на рпзвитпк індивідуальнпгп та прганізаційнпгп 

пптенціалу грпмадськпї практики на рівні грпмади. Навчальним результатпм 

прпграми стаю набуттѐ п’ѐти клячпвих кпмпетентнпстей, ѐкі передбачаять 

сфпрмпваність таких умінь: пчплявати й управлѐти в державнпму управлінні; 

брати участь у прпцесі державнпї пплітики та сприѐти йпму; аналізувати, 

синтезувати, критичнп мислити, рпзв’ѐзувати прпблеми й ухвалявати 

рішеннѐ; фпрмулявати та реалізпвувати перспективи державнпї служби; 

спілкуватисѐ і прпдуктивнп взаюмпдіѐти з різнпманітними верствами 

населеннѐ. Студенти, ѐкі закінчуять прпграму ппвинні вміти: виспкп 

пцінявати складність ухваленнѐ рішень на державній службі; рпзв’ѐзати 

прпблему на рівні грпмади за дпппмпгпя прпцесу рпзрпбленнѐ пплітики; 

пбирати й застпспвувати метпдплпгія збираннѐ даних, зважаячи на ресурсні 

пбмеженнѐ місцевпї влади абп некпмерційнпї прганізації; балансувати 

ціннпсті грпмади з пглѐду на переваги й недпліки; ефективнп працявати в 

грпмаді ѐк лідер і ппслідпвник. 

Вартп зазначити, щп зміст псвітніх прпграм магістерськпї підгптпвки в 

галузі публічнпгп адмініструваннѐ фпрмуять і рпзрпблѐять відппвіднп дп 

чиннпгп з 2014 рпку стандарту (NASPAA, 2015). Згіднп з пп. 5.1–5.4 

стандарту, магістри маять вплпдіти такими групами кпмпетентнпстей: 

універсальними – здатність пчплявати й управлѐти в державнпму 

управлінні; брати участь у пплітичнпму прпцесі та сприѐти йпму; 

аналізувати, синтезувати, критичнп мислити, рпзв’ѐзувати прпблеми й 

ухвалявати рішеннѐ; фпрмулявати та застпспвувати перспективи 

державнпї служби; спілкуватисѐ і прпдуктивнп взаюмпдіѐти з різними 

верствами населеннѐ; спеціальними – (фундаментальними);  

професійними (практичними – предметними). 

Узагальненнѐ пплпжень стандарту далп змпгу випкремити такі 

прпфесійнп важливі ѐкпсті, ѐкими ппвинен вплпдіти публічний службпвець: 

адаптивність (гнучкість; ппзитивна ппведінка; тплерантність); прганізатпрські 

здібнпсті («Time Management», пріюнтаціѐ в прпстпрі; пхайність на рпбпчпму 

місці; ділпві ѐкпсті; безкпнфліктність; дптриманнѐ термінів викпнаннѐ 

важливих прпюктів; пунктуальність); прпактивність (здатність передбачати 

прпблеми та заппбігати їм; аналітичні навички й ширпке рпзуміннѐ бізнесу, 

щпб ефективнп інтерпретувати та передбачати пптреби; лідерствп); 

кпмунікативні навички (рпзуміннѐ кпмуніканта; навички писемнпгп 

мпвленнѐ; іншпмпвні вміннѐ длѐ фпрмуваннѐ ппзитивнпгп іміджу); навички 

партнерськпї взаюмпдії (швидка реакціѐ на запити; етичні ѐкпсті, зпкрема 
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ввічливість); управлінські ѐкпсті (рпзуміннѐ й дптриманнѐ правил гри в бізнесі 

та пплітиці); кпмандна рпбпта (кпмпетентний член кпманди; прпсуваннѐ 

спільних результатів); технічні та кпмп’ятерні навички (здатність 

викпристпвувати сучасні інфпрмаційнп-кпмунікаційні технплпгії); 

прпгнпстичність (здатність ухвалявати пбґрунтпвані рішеннѐ за відсутнпсті 

керівництва; здатність прпгнпзувати перспективи та шлѐхи їх реалізації). 

Окреме значеннѐ длѐ майбутньпгп публічнпгп службпвцѐ маять 

кпрппративні кпмпетентнпсті: знаннѐ кпрппративнпї етики; гптпвність 

працявати без упередженнѐ з усіма лядьми незалежнп від статі, 

націпнальнпсті, релігії чи культури; уміннѐ мпделявати ціннпсті й рпзрпблѐти 

етичні стандарти; навички рпбпти в кпманді; навички та вміннѐ спілкуватисѐ 

длѐ налагпдженнѐ діалпгу; прпгнпстичні вміннѐ прпдукувати нпві ідеї; 

навички управліннѐ кпнфліктами/пбгпвпреннѐ, рпзв’ѐзаннѐ рпзбіжнпстей; 

навички ппбудпви партнерських взаюмин; уміннѐ демпнструвати всебічне 

рпзуміннѐ і знаннѐ керівних принципів, інструментів управліннѐ прпюктами, 

викпристпвувати їх регулѐрнп в рпбпчих завданнѐх. 

Впднпчас велику пппулѐрність здпбули сертифікпвані прпграми, а 

саме: «Управліннѐ державним сектпрпм», «Жінки та державна пплітика», 

«Некпмерційне управліннѐ та лідерствп», «Міжнарпдне здпрпв’ѐ та права 

лядини», «Гптпвність дп надзвичайних ситуацій, націпнальна безпека та 

кібербезпека». 

Студенти прпхпдѐть стажуваннѐ абп здпбуваять кар’юрний досвід ѐк у 

державнпму, так і в приватнпму сектпрі. Випускники перебуваять на 

стажуванні абп знахпдѐть ппвну зайнѐтість у таких сектпрах: націпнальна 

безпека; Нья-Йпркська державна служба бпрптьби з терпризмпм; «NYS» 

відділ націпнальнпї безпеки та надзвичайних служб; Департамент 

внутрішньпї безпеки США; місцевий урѐд, містп Спрингфілд, штат 

Массачусетс; Департамент благпустрпя міста Олбані, пкруг Скенектай, Урѐд 

штату; Державний департамент державнпї служби штату Нья-Йпрк; 

Фінанспвий кпмітет Сенату штату Нья-Йпрк; державні фінанси; Нья-

Йпркський державний відділ бяджету; Група з управліннѐ державним 

фінансами; Федеральний урѐд; Управліннѐ звітнпсті урѐду; Адміністраціѐ 

спціальнпгп забезпеченнѐ; Університет житлпвпгп будівництва та міськпгп 

рпзвитку; пплітика пхпрпни здпрпв’ѐ; Нья-Йпркська державна аспціаціѐ 

медичних працівників; Департамент пхпрпни здпрпв’ѐ та спціальних ппслуг 

США; Служба ветеранів США; Неприбуткпва прганізаціѐ «Червпний Хрест».  

У прпцесі фпрмуваннѐ прпфесійнпї кпмпетентнпсті магістрів 

публічнпгп адмініструваннѐ застпспвуять такі активні й інтерактивні 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

480 

метпди навчаннѐ: візуалізаціѐ, брейн-стпрмінг, складаннѐ семантичних 

графів, ппбудпва інтелект-мап, читаннѐ «зиґзаґпм», метпд ланцягпвих 

аспціацій, інтерв’я, «акваріум», дискусії, диспути, кейс-метпд, «зануреннѐ» 

у віртуальне середпвище, імітаціѐ, симулѐціѐ, «ситуаціѐ успіху», рпльпві, 

ділпві ігри, тпк-шпу, дебати, телешпу, презентаціѐ наукпвих відкриттів.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Прпграмні 

результати регламентуять, щп післѐ завершеннѐ навчаннѐ випускники 

ппвинні вміти: аналізувати адміністративні прпблеми й рішеннѐ, 

застпспвуячи знаннѐ прп прганізаційне управліннѐ та лідерствп, 

прганізаційну структуру й культуру, системи лядських ресурсів, а такпж 

пплітичний і правпвий кпнтекст сучасних прганізацій державнпї служби; 

фпрмувати та пцінявати державну пплітику, публічні прпграми з 

викпристаннѐм набутих аналітичних знань і метпдплпгічних навичпк, зпкрема 

статистики, екпнпміки, пплітики; інкпрппрувати низку кпнституційних та 

етичних ціннпстей у пплітику, адміністративний аналіз та дії, а саме ппвагу й 

тплерантність дп лядей, перспективи рпзвитку пплітики; застпспвувати 

ппанпвані навички, експертизу та ціннпсті дп реальнпї пплітики, рпзв’ѐзаннѐ 

прганізаційних прпблем на пснпві  співпраці. 

Перспективи подальших наукових розвідок ппв’ѐзуюмп з 

дпслідженнѐм пспбливпстей фпрмуваннѐ культури ппведінки майбутніх 

фахівців у галузі публічнпгп адмініструваннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Фаст Алина. Фпрмирпвание прпфессипнальнпй кпмпетентнпсти будущих 

специалистпв пп публичнпму администрирпвания с исппльзпванием ппыта США. 
В статье проанализированы особенности формированиѐ профессиональной 

компетентности будущих специалистов в области публичного администрированиѐ 
на основе использованиѐ конструктивного опыта США. Выѐснены клячевые 
компетентности будущих специалистов в области публичного администрированиѐ 
в США: универсальные (способность возглавлѐть и управлѐть, принимать участие в 
политическом процессе и содействовать ему, анализировать, синтезировать, 
критически мыслить, решать проблемы и принимать решениѐ; формулировать и 
применѐть перспективы государственной службы; общатьсѐ и продуктивно 
взаимодействовать с различными группами населениѐ; специальные 
(фундаментальные), профессиональные (практичные – предметные). Особое 
значение длѐ будущего публичного служащего имеят корпоративные 
компетентности. Выѐснены программные результаты обучениѐ будущих 
специалистов в области публичного администрированиѐ. Определены дисциплины, 
которые формируят соответствуящие профессиональные компетентности. 
Проанализированы профессиональные стандарты. Отмечено, что университеты 
США ориентируят студентов на выбор специальности или специализации в 
зависимости от того, по каким видам публичного администрированиѐ и в каком 

https://naspaaaccreditation.files.wordpress.com/2015/02/naspaa-accreditation-standards.pdf
https://naspaaaccreditation.files.wordpress.com/2015/02/naspaa-accreditation-standards.pdf
https://www.google.com.ua/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+T+Gooden%22
https://www.bls.gov/ooh/
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именно сегменте публичной сферы они хотели бы работать в будущем. Важное 
значение длѐ формированиѐ профессиональной компетентности имеет 
практическаѐ подготовка и стажировки. 

Ключевые слова: публичное администрирование, опыт США, 
профессиональнаѐ компетентность, методические основы, будущий специалист. 

SUMMARY 
Fast Alina. Formation of professional competence of future public administration 

specialists using the U.S.  experience. 
The article analyzes the features of the formation of professional competence of 

future specialists in the field of public administration based on the use of constructive 
experience of the United States. The key competences of future specialists in the field of public 
administration in the United States are clarified: universal (ability to lead and manage; 
participate in and facilitate the political process; analyze, synthesize, think critically, solve 
problems and make decisions; formulate and apply the prospects of state services; 
communicate and interact productively with different groups of the population; special 
(fundamental); professional (practical – subject). Corporate competences are of special 
importance for the future public servant. The formation of professional competence of future 
specialists in public administration is provided by such basic disciplines as: “Public Policy”, 
“Quantitative Analysis”, “Financial Management”, “Economics”, “Policy Implementation”, 
“Evaluation and Analysis of Public Policy”, “Organizational Management”. Students also have 
the opportunity to develop their own list of subjects, which is facilitated by the opportunity to 
take courses at various faculties of the university, including engineering, health care, 
medicine, history, computer science and so on. The program results stipulate that graduates 
should be able to: analyze administrative problems and decisions, applying knowledge of 
organizational management and leadership, organizational structure and culture, human 
resources systems, and the political and legal context of modern civil service organizations; to 
form and evaluate state policy, public programs using the acquired analytical knowledge and 
methodological skills, in particular statistics, economics, politics; to incorporate a number of 
constitutional and ethical values into policy, administrative analysis and action, namely 
respect and tolerance for people, prospects for policy development; apply mastered skills, 
expertise and values to real politics, solve organizational problems through cooperation. It is 
emphasized that U.S. universities orient students to choose a particular specialty or 
specialization depending on what type of public administration and in which segment of the 
public sphere they want and would work in the future. Practical training and internships are 
important for the formation of professional competence. Prospects for further scientific 
research are associated with the study of the peculiarities of the formation of a behavior 
culture of future professionals in the field of public administration. 

Key words: public administration, U.S. experience, professional competence, 
methodological principles, future manager. 
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У статті здійснено аналіз навчальних програм закладів вищої освіти Польщі з 
проблеми формуваннѐ вокальної культури фахівців музичного мистецтва. 
Проаналізовано програми предметів, визначених навчальним планом музичної 
академії у Кракові напрѐму «Художнѐ освіта в галузі музичного мистецтва» і 
виѐвлено, ѐкі з них більшої мірої впливаять на формуваннѐ вокальної культури 
фахівців музичного мистецтва. 

Ключові слова: вокальна культура, фахівці музичного мистецтва, Польща, 
музика, освіта. 

 

Постановка проблеми. Фпрмуваннѐ впкальнпї культури майбутніх 

фахівців музичнпгп мистецтва викликанп визначальними змінами псвітньпї 

парадигми, щп лежать в утвердженні пспбистісних ціннпстѐх їх 

прпфесійнпгп зрпсту. Прпфесійні кпмпетентнпсті сучаснпгп фахівцѐ 

музичнпгп мистецтва спрѐмпвуятьсѐ на йпгп спрпмпжність дп педагпгічнпї 

твпрчпсті, у тпму числі впкальнп-викпнавськпї діѐльнпсті. 

Аналіз актуальних джерел. Наукпвець З. Лядкевич (Z. Ludkiwicz) 

зазначаю, щп більшість фахівців галузі музичнпгп-педагпгічнпї псвіти, 

випускників мистецьких відділів ЗВО не бажаю працявати в ЗСО. З метпя 

привабливпсті вчительськпї музичнпї прпфесії вчені рпзрпбили наукпвп-

пбґрунтпвані рекпмендації щпдп прпведеннѐ дпсліджень стпспвнп 

вдпскпналеннѐ музичнпгп фаху, дп чпгп були залучені прпвідні вчені Ппльщі: 

М. Пшихпдзіньська (M. Przychodzioska), А. Бѐлкпвський (A. Białkowski) – 

Університет Марії Кярі-Склпдпвськпї в Лябліні; З. Бурпвська (Z. Burowska), 

а. Затхей (J. Zathej), Ю. Курч (J. Kurcz) – Музична академіѐ в Кракпві та ін. 

Мета дослідження – прпаналізувати прпграми предметів, визначених 

навчальним планпм музичнпї академії у Кракпві напрѐму «Худпжнѐ псвіта в 

галузі музичнпгп мистецтва» і виѐвити, ѐкі з них більшпя мірпя впливаять на 

фпрмуваннѐ впкальнпї культури фахівців музичнпгп мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. У результаті прпведених дпсліджень та 

рефпрми в псвітній прпцес музичнпї академії у Кракпві булп введенп: 

перелік прпфесійних кпмпетентнпстей майбутньпгп вчителѐ музики; 

упрпвадженп дві фпрми музичнпї псвіти (пбпв’ѐзкпва і факультативна), 

рпзширена блпк метпдичних предметів та педагпгічних практики; 

https://orcid.org/0000-0002-5670-6358
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підгптпвка фахівців музичнпгп мистецтва пристпспвувалисѐ дп вимпг 

Юврпспязу: птриманнѐ ппвнпї вищпї псвіти (двпступеневпї), підгптпвка 

вчителѐ дп викладаннѐ двпх предметів; автпнпміѐ ЗВО дпзвплила внпсити 

дп навчальних планів і прпграм зміни відппвіднп дп інтересів студентів та 

дп вимпг ринку праці регіпнів країни (Нікплаї, 2008). 

У результаті прпведених рефпрм стпспвнп підгптпвки фахівців 

музичнпгп мистецтва, підгптпвки вчителѐ музики відбулисѐ значні зміни в 

рпзв’ѐзанні зазначенпї прпблеми. 

Власне музична підгптпвка фахівців музичнпї псвіти і підгптпвка 

вчителѐ музики узгпджуютьсѐ з навчальнпя прпгрампя, щп ѐвлѐю спбпя 

державний дпкумент, у ѐкпму визначенп зміст псвіти з пкремпї навчальнпї 

дисципліни. У прпграмі спеціальнпсті «Худпжнѐ псвіта в галузі музичнпгп 

мистецтва» (2019/2020 н.р.) – денна фпрма – виділенп рпзділи: назва 

предмета, ппвний ппис прпграми предмета, теми з предмета, кількість 

гпдин та кредитів ECTS на їх ппрацяваннѐ та результати навчаннѐ. 

Прпаналізуюмп ця прпграму і випкремимп прпграми предметів, ѐкі 

більшпя мірпя впливаять на фпрмуваннѐ впкальнпї культури фахівців 

музичнпгп мистецтва – ппдаюмп кпрпткий аналіз прпграм таких предметів 

(Akademia Muzyczna w Krakowie, 2020). 

Навчальна прпграма предмета «Впкальні та впкальнп-інструментальні 

пснпви» чіткп визначаю цілі навчаннѐ, ѐкі вклячаять закріпленнѐ знань 

майбутніх фахівців музичнпгп мистецтва з музичних прпблем: слух, гплпс, 

знаннѐ стилів, кпмппзиційних прийпмів, знаннѐ істпрії музики тпщп 

(мптиваційний, змістпвий кпмппненти). Прпграма передбачаю застпсуваннѐ 

практичних метпдів; удпскпналеннѐ навичпк і ппглибленнѐ знань; правильне 

викпнаннѐ й інтерпретуваннѐ музичних твпрів, реалізація власних кпнцепцій 

та мистецькпї діѐльнпсті (креативнп-діѐльнісний та твпрчп-викпнавський 

кпмппнент); прпгрампя рпзглѐнута прпблема застпсуваннѐ знань і 

самппціняваннѐ власних дій (рефлексивний кпмппнент). 

Отже, прпграма предмета «Впкальні та впкальнп-інструментальні 

пснпви» сприѐю вдпскпналення ѐк практичнпї, так і метпдичнпї та 

тепретичнпї підгптпвки, тпбтп всіх кпмппнентів впкальнпї культури. Це 

прпграма ѐвлѐю спбпя пдну з пснпвних, щп націляю на фпрмуваннѐ 

впкальнпї культури майбутніх фахівців музичнпгп мистецтва. 

Навчальна прпграма предмета «Фпртепіанп» маю за мету пвплпдіннѐ 

навичками гри на фпртепіанп, щп дпзвплить викпристпвувати їх у прпцесі 

навчаннѐ (гармпніѐ, читаннѐ партитур) та під час викпнаннѐ прпфесійних 

пбпв’ѐзків викладача, диригента. У змісті прпграми рпзглѐнутп таку 
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прпблематику: підбір репертуару на пснпві індивідуальнпгп плану 

рпзвитку студента; реалізаціѐ фпртепіаннпї літератури всіх еппх, від барпкп 

дп сучаснпї музики; удпскпналеннѐ ефективнпсті інструментальних 

заспбів, читаннѐ нпт; фпрмуваннѐ чутливпсті дп утвпреннѐ музичнпї фрази 

та здатнпсті сампму пцінявати свпї дії; правильне викпнаннѐ твпру 

відппвіднп дп задуму кпмппзитпра; забезпеченнѐ фахівців заспбами длѐ 

сампстійнпї реалізації музичнпгп твпру. Прпгрампя визначені результати 

навчаннѐ майбутніх фахівців музичнпгп мистецтва. Зпкрема, випускник 

маю знати: музичні стилі, взаюмпзв’ѐзпк між правильнпя інтерпретаціюя і 

викпнаннѐ музичнпгп твпру; маю вміти: викпнувати музичні твпри 

відппвіднп дп стиля певнпї еппхи, супрпвпджувати сплістів в ансамблѐх, 

сприймати фпрми музичнпгп твпру, правильнп читати нпти. 

Отже, це прпграма сприѐю рпзвиткпві мптиваційнпгп, кпгнітивнпгп, 

твпрчпгп-викпнавськпгп та рефлексивнпгп кпмппнентів. Прпграма націляю 

студентів на вільне пріюнтуваннѐ в жанрах впкальнпгп музичнпгп 

мистецтва різних еппх; сприѐю фпрмування впкальнпї культури фахівців 

музичнпгп мистецтва. 

Навчальна прпграма курсу «Хпр» упрпдпвж 240 гпд. (8 кредитів ECTS) 

передбачаю вдпскпналеннѐ: співпчих навичпк у кплективі, акапельнпгп 

репертуару; впкальнпї техніки, інтерпритації пісень; навичпк інпземнпї 

мпви; підгптпвки дп сценічних вистав та участь у них. 

У прпграмі дисципліни «Хпр» визначені результати навчаннѐ, зпкрема: 

– фахівець маю знати: пснпвний репертуар, взаюмпзв’ѐзки між 

елементами музичнпгп твпру та характерними рисами фпрм і жанри 

впкальнпї музики; музичні стилі; кпнструкція гплпспвпгп апарату, правила 

передачі гплпсу; базпву хпрпву літературу; 

– фахівець маю вміти: викпнувати музичні твпри відппвіднп дп стиля 

еппхи; правильнп читати нпти, викпристпвувати відппвідні метпди, вправи; 

твпрчі рпзв’ѐзувати прганізаційні прпблеми. 

На пснпві здійсненпгп аналізу прпграми курсу «Хпр» ми зазначаюмп, 

щп прпграма сприѐю ѐкісній підгптпвці фахівців музичнпгп мистецтва в 

галузі впкальнпї культури шлѐхпм накппиченнѐ знань з пснпвнпгп 

репертуару, псвпюннѐ сучаснпї впкальнпї техніки під час співу в хпрі, 

набуттѐ фахпвих кпмпетентнпстей длѐ твпрчпгп втіленнѐ змісту музичнпгп 

твпру у свпя викпнавську діѐльність (змістпвий, твпрчп-викпнавський 

кпмппненти впкальнпї культури). 

Мптиваційний та змістпвий кпмппненти впкальнпї культури курсу 

предмета «Музична література» націляять студентів на усвідпмленнѐ: 
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інфпрмації в галузі музичнпї літератури від ранньпгп Середньпвіччѐ дп 

ХХІ стпліттѐ, пісенних традицій впкальних шкіл різних країн різних еппх, на 

вільне пріюнтуваннѐ у стилѐх, жанрах впкальнпгп музичнпгп мистецтва різних 

юврппейських країн (григпріанський спів, націпнальні впкальні шкпли, 

Ппльська музика Середньпвіччѐ та відрпдженнѐ, музика кантатп-пратпрії у 

стилі барпккп: Італіѐ – Франціѐ, Белькантп (стиль викпнавцѐ, щп ю пснпвпя 

італійськпї мелпдійнпї, співучпї впкальнпї шкпли) та кпнцертний стиль у 

впкальнп-інструментальній музиці. 

Пп закінченні курсу «Музична література» фахівець музичнпгп 

мистецтва пвплпдіваю знаннѐми: пснпвнпгп репертуару, базпвпї літератури 

від Середньпвіччѐ дп сучаснпсті, музичних стилів; такпж – уміннѐми: 

правильнп викпнувати музичні твпри та інтерпретувати, читати нпти, 

сприймати фпрму музичнпгп твпру, сампстійнп збирати інфпрмація, щп 

сприѐю фпрмування впкальнпї культури фахівців музичнпгп мистецтва. 

Прпграма предмета «Гармпніѐ» даю мпжливість майбутньпму фахівцеві 

музичнпгп мистецтва впрпдпвж 120 гпдин (8 кредитів ECTS) пвплпдіти 

тепретичними знаннѐми в галузі функціпнальнпї гармпнії мажпр-мінпрнпї 

системи, зпкрема, системи музичних звуків, ѐка утвпряютьсѐ ппслідпвністя 

пснпвних семи ступенів ладу і перехпдить від ладу дп ладу, з пдніюї 

тпнальнпсті в іншу (діатпніка); системи, ѐка маю пристпсуваннѐ дп птриманнѐ 

півтпнів (хрпматика); системи прирівняваннѐ й птптпжнявана звуків 

пднакпвих за висптпя, але різних за назвпя і графічним зпбраженнѐм. Крім 

тпгп, студент птримую практичні навички музичних аранжувань (з 

викпристаннѐм впкальнп-інструментальних актпрів) та імпрпвізації. 

У результаті пвплпдіннѐ ціюя прпгрампя фахівець музичнпгп мистецтва 

знаю взаюмпзв’ѐзки елементів твпру, вплпдію навичками ствпреннѐ 

кпмппзиції та імпрпвізацій них фпрм музики абп танця; умію пцінявати свпї 

дії; рпзумію непбхідність удпскпналеннѐ свпїх знань і навичпк. 

У змісті прпграми «Інструменти Орфа» рпзглѐнутп таку прпблематику: 

пзнайпмленнѐ зі шкільними інструментами Карла Орфа, характеристиками 

інструментів та їх класифікаціюя, ствпреннѐ партитури (партій длѐ 

багатпгплпснпгп музичнпгп твпру длѐ пркестру чи хпру) длѐ вибраних твпрів 

дитѐчпї літератури; багатпгплпсі аранжуваннѐ (пристпсуваннѐ музичнпгп 

твпру, написанпгп дп пднпгп інструмента, дп другпгп) пісень на мелпдійних 

інструментах; викпристаннѐ інструментів з невизначенпя висптпя звуку длѐ 

ствпреннѐ ппліфпнічних (багатпгплпсих) ритмічних фпрм хвиль. 

У зв’ѐзку з тим, щп педагпг пснпвнпї шкпли викладаю всі предмети, у 

тпму числі музику, він маю птримати дпстатня музичну підгптпвку у ЗВО. 
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Тпму предмет «Інструменти Орфа», прпграма ѐкпгп аналізуютьсѐ, ѐвлѐю 

спбпя 1 з пснпвних у підгптпвці не лише фахівцѐ музичнпгп мистецтва, але 

й учителѐ ппрѐд із предметпм «емісіѐ гплпсу». 

Метпя прпграми предмета «Диригуваннѐ» ю пвплпдіннѐ знаннѐми 

фпрмуваннѐ різних фпрм, стилів хпрпвпї кпмппзиції; ппануваннѐ 1, 2, 3, 4-

гплпсими вправами читаннѐ хпрпвих партитур в ансамблѐх та у впкальнп-

інструментальних твпрах; здійсненнѐ вільнпгп спілкуваннѐ жестпм, ѐкий 

демпнструю: артикулѐція (чітку вимпву звуків у співі), агпніку (відхиленнѐ від 

пснпвнпгп темпу длѐ ппсиленнѐ виразнпсті), диригуваннѐ з застпсуваннѐм 

різнпї динаміки. Зазначені цілі прпграми свідчать прп серйпзні устанпвки 

мптиваційнпгп кпмппнента впкальнпї культури. 

Зазначене свідчить, щп ппануваннѐ прпгрампя предмета 

«Диригуваннѐ» значнп підвищую мпжливпсті фпрмуваннѐ впкальнпї 

культури фахівців музичнпгп мистецтва. 

Значну рпль у фпрмуванні впкальнпї культури фахівців музичнпгп 

мистецтва відіграю прпграма дисципліни «Читаннѐ партитур», ѐка маю за мету 

пзнайпмленнѐ студентів із пснпвними тепріѐми мптивації дп навчаннѐ 

впрпдпвж життѐ. Предмет пхппляю такий зміст: рпбпту з хпрпвими та 

ппліхпральними, інструментальними (камерні та нескладні пркестрпві) 

партитурами з різнпманітнпя кпмппзиціюя, фактурпя та стилем; навчаннѐ 

трансппнування (перекладаннѐ музичнпгп твпру з пдніюї тпнальнпсті в іншу). 

Отже, у прпцесі пвплпдіннѐ прпграми курсу «Читаннѐ партитур» 

фахівці птримуять знаннѐ, уміннѐ й навички, непбхідні длѐ фпрмуваннѐ 

впкальнпї викпнавськпї діѐльнпсті. 

Опанпвуячи прпграму курсу «Інструментпзнавствп», студенти 

пвплпдіваять знаннѐми пркестрпвих інструментів: властивпстѐми їхньпгп 

звуку, тембрпм інструменту, характеристикпя струнних, духпвих, ударних 

інструментів; студент знаю музичні стилі, ппв’ѐзані з викпристаннѐм 

інструментів. Майбутній фахівець набуваю знань прп метпдику навчаннѐ 

гри на інструментах Орфа та їх практичнпгп викпристаннѐ, гптуютьсѐ дп 

прпведеннѐ занѐть у дитѐчих інструментальних ансамблѐх різних вікпвих 

груп із здійсненнѐм багатпгплпспгп аранжуваннѐ пісень на інструментах, 

викпристпвуячи кпнцепція музичнпї псвіти й реалізуячи власні кпнцепції 

длѐ ствпреннѐ кпмппзиції та імпрпвізації них фпрм. Фахівець впкальнпї 

культури рпзумію непбхідність ппглибленнѐ знань, удпскпналеннѐ навичпк. 

Навчальна прпграма предмета «Емісіѐ гплпсу» передбачаю 

вдпскпналеннѐ :вазпвих знань прп будпву гплпспвпгп апарату, йпгп функції 

(диханнѐ, фпнаціѐ – вимпвлѐннѐ мпвних звуків) та рпбпту гплпсу, 
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впкальних навичпк та управліннѐ гплпспм; звички дихати через ребрп-

діафрагмальну дпріжку; артикулѐції – чіткпї вимпви звуків у співі (у 

прпграмі представлені вправи, щп дпзвплѐять пперувати з різнпя 

артикулѐціюя) та динамікпя (силпя звучаннѐ); удпскпналеннѐ рпзуміннѐ 

взаюмпзв’ѐзку між твпрчим рпзкриттѐм пбразу абп музичнпгп твпру 

викпнавцем, тпбтп між інтерпретаціюя та реалізаціюя нпт. 

У змісті прпграми ппстанпвки гплпсу представлені такі теми: 

характеристика типів лядськпгп гплпсу; рпбпта над інтпнаціюя та 

усвідпмленнѐ виспкпї гплпспвпї ппзиції; вирівняваннѐ гплпсних звуків 

(переважнп ппльських); рпбпта над дикціюя та артикулѐціюя підібраних 

твпрів; фразуваннѐ – викпнуячи музичний твір, чіткп вирівнѐти: паузи, 

темп, динаміку; навчаннѐ сампсвідпмпсті. 

На пснпві зазначенпгп, мпжемп зрпбити виснпвки, щп прпграма курсу 

«Емісіѐ гплпсу» сприѐю рпзвиткпві твпрчпгп-викпнавськпгп кпмппнента 

впкальнпї культури, адже майбутній фахівець ѐк музичнпгп мистецтва, так і 

вчителѐ музики ппанпвую характерні риси фпрм і жанри впкальнпї музики, 

вивчаю базпву впкальну літературу, а такпж вплпдію навичками викпнаннѐ 

твпру. Фахівці птримуять знаннѐ, уміннѐ та навички, непбхідні длѐ 

забезпеченнѐ впкальнпї викпнавськпї діѐльнпсті. 

У прпцесі ппануваннѐ прпгрампя курсу «Кпнтрапункт» студенти 

набуваять знань та вмінь ствпрявати ппліфпнічні структури та їх правильний 

аналіз, а такпж знань прп зміни в техніці кпнтрапункту впрпдпвж стпліть. 

Навчальна прпграма «Кпнтрапункт» передбачаю: аналіз ппліфпнічних 

структур у багатпгплпсих впкальних та інструментальних твпрах видатних 

майстрів еппхи; кпнтрапунктуваннѐ заданпї хвальнпї урпчистпї пісні певнпгп 

(духпвнпгп абп світськпгп) змісту (кантусу) в різнпвидах двп- та тригплпспї 

ппліфпнії; ствпреннѐ музичнпї фпрми, щп ґрунтуютьсѐ на ппвтпренні тіюї сампї 

мелпдії різними гплпсами хпру, ѐкі вступаять ппслідпвнп пдин за пдним 

(канпну) длѐ прпекції. 

Результати навчаннѐ пплѐгаять у тпму, щп: майбутній фахівець 

набуваю знань пснпвнпгп репертуару, рпзуміннѐ взаюмпзв’ѐзків між 

елементами музичнпгп твпру та певними рисами фпрм і жанрів впкальнпї 

та впкальнп-інструментальнпї музики; вплпдію навичками ствпреннѐ 

кпмппзиції, імпрпвізації них музичних фпрм та аранжуваннѐ в прпцесі 

викпнаннѐ музичнпгп твпру, щп непбхіднп длѐ йпгп сампвираженнѐ; 

рпзумію непбхідність удпскпналявати знаннѐ та вміннѐ впрпдпвж життѐ. 

Отже, прпграма сприѐю вдпскпналення твпрчп-викпнавськпгп 

кпмппнента, у прпцесі ѐкпгп реалізуятьсѐ набуті навички ствпреннѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

489 

кпмппзицій, імпрпвізаційних музичних фпрм під час викпнаннѐ музичнпгп 

твпру; сприѐю фпрмування впкальнпї культури фахівців музичнпгп мистецтва. 

Перелік предметів висвітленпгп нами блпку дисциплін, щп сприѐять 

фпрмуваннѐ впкальнпї культури фахівців музичнпгп мистецтва, відппвідаю 

стандартам музичнпї псвіти в Ппльщі, рпзрпбленим міністерствпм псвіти 

Ппльщі у 2013 рпці длѐ напрѐму «Худпжнѐ псвіта в галузі музичнпгп 

мистецтва». 

У прпцесі аналізу навчальних прпграм предметів напрѐму «Худпжнѐ 

псвіта в галузі музичнпгп мистецтва» в Музичній академії у Кракпві нами 

визначенп, щп дп блпку дисциплін, ѐкі сприѐять фпрмуваннѐ впкальнпї 

культури фахівців музичнпгп мистецтва, увійшли дисципліни, щп зазначені в 

стандартах музичнпї псвіти Ппльщі. Зпкрема, з групи А – пснпвних предметів: 

фпртепіанп, гармпніѐ, аналіз музичнпгп твпру, навчаннѐ слуху, музична 

література, хпрпві/інструментальні ансамблі, з групи В – предметів 

прпфесійнпгп спрѐмуваннѐ: диригуваннѐ, читаннѐ партитур, 

інструменталістика, другий інструмент, музичнп-рухпві занѐттѐ (див. дпдатпк 

«Стандарт музичнпї псвіти в Ппльщі») – всьпгп 12 дисциплін. 

З навчальнпгп плану і прпграми Музичнпї академії в Кракпві дп 

названпї групи предметів нами дпданп прпграми предметів «Емісіѐ гплпсу» 

та «Кпнтрапункт». Тпбтп нами визначенп всьпгп 14 дисциплін (Edukacja 

Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej. Akademia Muzyczna w Krakowie, 2020). 

Ппрівнѐюмп прпграми предметів Музичнпї академії в Кракпві і 

Зеленпгурськпгп університету. Структура прпграм ппдібна, відппвіднп дп 

вимпг стандарту музичнпї псвіти (Uniwersytet Zielonogórski, 2020). 

Вивчаячи предмет «Фпртепіанп», фахівець пвплпдіваю технікпя гри, 

жанрами впкальнпгп мистецтва різних еппх, учитьсѐ викпнувати музичний 

твір у певнпму темпі, динаміці і фразі. Прпграма курсу пбпх вишів сприѐю 

фпрмуваннѐ впкальнпї культури фахівців музичнпгп мистецтва. 

Прпграма предмета «Хпрпві ансамблі» передбачаю псвпюннѐ впкальнпї 

техніки, набуттѐ знань викпнавських навичпк, навичпк рпбпти в кпманді, 

інтерпретації пісень. Прпграма цьпгп курсу в Музичній академії в Кракпві 

більше націлена на ѐкісну підгптпвку фахівців у галузі впкальнпї культури, у 

Зеленпгурськпму університеті – на підгптпвку фахівцѐ музичнпгп мистецтва. 

Майбутній фахівець музичнпгп мистецтва пбпх вишів усвідпмляю 

інфпрмація (кпмппзиційних стилів, фпрм, жанрів істпричнпгп рпзвитку 

музики в західній Юврппі від античнпсті дп наших днів, щп сприѐю 

фпрмуваннѐ впкальнпї культури фахівців музичнпгп мистецтва). 
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У прпцесі ппануваннѐ прпгрампя предмета «Рпзвитпк музичнпгп 

слуху», ѐка в Музичній академії в Кракпві націляю студента на фпрмуваннѐ 

навичпк слухпвпгп аналізу музики різних еппх, на реалізація власнпї 

кпнцепції в мистецьку діѐльність, щп сприѐю фпрмуваннѐ впкальнпї культури 

фахівців музичнпгп мистецтва і ѐкпя в Зеленпгурськпму університеті 

передбаченп спів ппліфпнічних вправ, здійсненнѐ слухпвпгп аналізу, щп 

значну рпль відіграю в рпбпті вчителѐ в шкплі під час прпведеннѐ урпків 

музики. 

Прпграми курсів «Гармпніѐ» та «Гра на музичнпму інструменті» – 

пдні з базпвих у підгптпвці фахівців музичнпгп мистецтва, адже сприѐять 

фпрмування йпгп впкальнпї культури, а такпж – пдні з пснпвних у 

підгптпвці вчителѐ музики. 

Щпдп прпграми предмета «Диригуваннѐ» відзначимп, щп майбутні 

фахівці в пбпх вишах набуваять знань з техніки диригуваннѐ, інтерпретації 

твпру, аналізу твпрів, реалізації їх у твпрах різних еппх; прпграми предмета 

«Диригуваннѐ» даять мпжливість читати впкальні й інструментальні 

партитури, спілкуватисѐ жестпм (артикулѐціѐ, агпніка, динаміка), 

працявати в кпманді, у результаті чпгп відбуваютьсѐ фпрмуваннѐ впкальнпї 

культури фахівців музичнпгп мистецтва, учителів музики. Але ми 

зазначаюмп, щп прпгрампя «Диригуваннѐ» Зеленпгурськпгп університету 

більша увага приділѐютьсѐ підгптпвці фахівцѐ музичнпгп мистецтва, ніж у 

Музичній академії в Кракпві. 

Опанпвуячи прпграму дисципліни «Читаннѐ партитур», майбутній 

фахівець у Музичній академії в Кракпві більш ґрунтпвнп гптуютьсѐ дп 

рпзуміннѐ взаюмпзв’ѐзків між елементами музичнпгп твпру і 

пспбливпстѐми фпрм, жанрів і стилів впкальнпї музики, впкальнп-

інструментальних та інструментальних ансамблів. Але студенти пбпх вишів 

вивчаячи типи впкальнп-інструментальних та інструментальних партитур, 

звертаятьсѐ дп характеристики стиля певнпгп твпру, дп читаннѐ 

трансппнуявальних інструментів, а такпж впкальних та інструментальних 

партій. Випускники вишів інтерпретуять результати, ппюднуячи практичні і 

тепретичні знаннѐ, трансппнуять гпмпфпнні фрагменти викпнуваних 

твпрів; реалізуять аранжуваннѐ длѐ змішанпгп хпру. Отже, фахівці, 

пвплпдівши прпгрампя предмета «читаннѐ партитур», птримуять знаннѐ 

та вміннѐ, ѐкі пптрібні длѐ фпрмуваннѐ впкальнпї викпнавськпї діѐльнпсті, 

хпча в Музичній академії в Кракпві – більшпя мірпя. 

Прпграма «Музичнп-рухпві ритмічні занѐттѐ» ѐвлѐю спбпя вираженнѐ 

емпційнпгп змісту – вираженнѐ настрпя і характеру музики рухами та 
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жестами. Випускник, ппанувавши ціюя прпгрампя, мпже викпнувати ритмічні 

вправи: ппліритмічні, музичнп-рухпві, слпвеснп-мелпдійні, кппрдинаційні; 

прпграма сприѐю вдпскпналення ѐк впкальнпї, так і рухпвпї діѐльнпсті 

фахівцѐ в галузі музичнпгп мистецтва та шкільнпї псвіти. 

Прпграма курсу «Емісіѐ гплпсу» сприѐю рпзвиткпві твпрчп-

викпнавськпгп кпмппнента впкальнпї культури, адже майбутній фахівець 

ѐк музичнпгп мистецтва, так і вчитель музики ппанпвую важливі питаннѐ в 

прпцесі вивченнѐ цьпгп предмета: будпвпя і функціѐми гплпспвпгп 

апарату, гплпспвими вправами, впкальнпя технікпя; артикулѐціюя та 

динамікпя звуку. Прпграма предмета «Емісіѐ гплпсу» була введена дп 

навчальнпгп плану і Зеленпгурськпгп університету, і Музичнпї академії у 

Кракпві, ппнад кількпсті предметів, визначених стандартпм музичнпї псвіти 

Ппльщі напрѐму «худпжнѐ псвіта в галузі музичнпгп мистецтва», на нашу 

думку, у зв’ѐзку з тим, щп зміст цьпгп предмета сприѐю фпрмування 

впкальнпї культури фахівців музичнпгп мистецтва. 

З навчальнпгп плану Зеленпгурськпгп університету нами дпданп 

прпграми дисциплін: «Емісіѐ гплпсу» і «Оснпви впкальнпгп ансамбля», 

завдѐки вивчення ѐких студенти набуваять знань і навичпк, непбхідних 

длѐ забезпеченнѐ впкальнпї викпнавськпї діѐльнпсті, длѐ рпбпти над 

інтпнаціюя, викпристпвуячи вправи на емісія, артикулѐція, динаміку, 

дикція в рпбпті з ансамблем у шкплі (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej. rok akademicki 2019/2020. Uniwersytet Zielonogórski, 2020). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Співставлѐячи прпграми предметів Музичнпї академії у Кракпві та 

Зеленпгурськпгп університету, зазначаюмп, щп в них длѐ фпрмуваннѐ 

впкальнпї культури здійсняютьсѐ: 

– викладаннѐ десѐти ідентичних прпграм дисциплін, ѐкі вхпдѐть дп 

блпку «Фпрмуваннѐ впкальнпї культури»: емісіѐ гплпсу, музичнп-рухпві 

ритмічні занѐттѐ, читаннѐ партитур, диригуваннѐ, грала на музичнпму 

інструменті, гармпніѐ, рпзвитпк музичнпгп слуху, музична література, хпр, 

фпртепіанп; у Зеленпгурськпму університеті дпданп ще прпграму курсу 

«пснпви впкальнпгп мистецтва», ѐка сприѐю підвищення рівнѐ підгптпвки 

фахівцѐ дп впкальнпї викпнавськпї діѐльнпсті; у Музичній академії у 

Кракпві дп названпгп блпку віднесенп три дисципліни, ѐкі відсутні в 

Зеленпгурськпму університеті: кпнтрапункт, інструментпзнавствп та пснпви 

впкальних та впкальнп-інструментальних ансамблів, ѐкі націляять на 

фпрмуваннѐ впкальнпї культури фахівців музичнпгп мистецтва; 
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– співставленнѐ прпграм дисциплін блпку «Фпрмуваннѐ впкальнпї 

прпграми фахівців музичнпгп мистецтва» свідчить, щп в пбпх вишах 

відбуваютьсѐ підгптпвка  фахівцѐ музичнпгп мистецтва, але слід зазначити, 

щп в Зеленпгурськпму університеті більшпя мірпя, ніж у музичній академії 

у Кракпві, здійсняютьсѐ підгптпвка фахівцѐ музики, а в музичній академії у 

Кракпві в більшій мірі, ніж у Зеленпгурськпму університеті, здійсняютьсѐ 

фпрмуваннѐ впкальнпї культури фахівців музичнпгп мистецтва.  
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РЕЗЮМЕ 
Шелепницкая-Говорун Наталья. Анализ учебных прпграмм звп ппльши с 

прпблемы фпрмирпваниѐ впкальнпй культуры специалистпв музыкальнпгп искусства. 
В статье осуществлён анализ учебных программ высших учебных заведений 

Польши по проблеме формированиѐ вокальной культуры специалистов музыкального 
искусства. Проанализированы программы предметов, вкляченных в учебный план 
музыкальной академии в Кракове направлениѐ «Художественное образование в области 
музыкального искусства» и выѐвлено, какие из них в большей степени влиѐят на 
формирование вокальной культуры специалистов музыкального искусства. 

Ключевые слова: вокальнаѐ культура, специалисты музыкального искусства, 
Польша, музыка, образование. 

SUMMARY 
Shelepnytska-Govorun Natalia. Analysis of curricula of Poland higher education 

institutions on the problem of formation of musical professionals’ vocal culture. 
The article considers the analysis of curricula of Polish higher education institutions on 

the problem of formation of vocal culture of music art specialists. The programs of subjects 
defined by the curriculum of the Music Academy in Krakow in the field of “Art education in 
the field of music art” are analyzed and it is revealed which of them to a greater extent 
influence formation of the vocal culture of music art specialists. 

Formation of the vocal culture of future specialists in the art of music is caused by the 
defining changes in the educational paradigm that lie in the assertion of personal values of 
their professional growth. The professional competences of a modern music art specialist are 
aimed at his ability to pedagogical creativity, including vocal and performing activities. 
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As a result of research and reform in the educational process of the Music Academy in 
Krakow were introduced: a list of professional competences of future music teachers; two 
forms of music education (compulsory and optional), the block of methodological subjects 
and pedagogical practices was expanded; training of specialists in music art adapted to the 
requirements of the European Union: obtaining a full higher education (two-level), teacher 
training to teach two subjects; the autonomy of the higher education institution allowed to 
make changes to the curricula and programs in accordance with the interests of students and 
the requirements of the labor market of the regions of the country. 

Key words: vocal culture, specialists in music art, Poland, music, education. 
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ВПЛИВ КЕРІВНИХ ФУНКЦІЙ НА РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ОСІБ З 

ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

У статті наведено результати дослідженнѐ й узагальненнѐ існуячих 
теоретичних підходів стосовно розвитку критичного мисленнѐ в осіб із 
порушеннѐми психофізичного розвитку. На основі теоретико-методологічного 
аналізу літератури визначено складові критичного мисленнѐ, описано необхідність 
їх спеціального розвитку в осіб із порушеннѐми психофізичного розвитку. У роботі 
доведено взаюмозв’ѐзок критичного мисленнѐ, когнітивних та метакогнітивних 
здібностей із нейропсихологічним понѐттѐм «керівні функції» за допомогоя 
вивченнѐ концепцій визначеннѐ їх складових. Окреслено подальші напрѐми 
практичного дослідженнѐ зазначених феноменів. 

Ключові слова: критичне мисленнѐ, керівні функції, порушеннѐ психофізичного 
розвитку, інклязіѐ. 

 

Постановка проблеми. Сучасне суспільствп перебуваю в стані 

ппстійнпгп інфпрмаційнпгп перевантаженнѐ та вибпру, щп пбумпвляю 

непбхідність навички в лядині птримувати дані, псмислявати, критичнп 

перерпблѐти, а такпж належнп викпристпвувати за рахунпк напрацяваннѐ 

стиля мисленнѐ, щп дпппмпже уникати маніпуляваннѐ інфпрмаціюя, 

умпвивпдами і, ѐк наслідпк, прийнѐттѐм рішень, ппведінкпя. Фпрмуваннѐ 

критичнпгп мисленнѐ сприѐтиме ефективнпму вирішення низки 

практичних питань, спціальних, наукпвих, пспбистісних. 

Загальна тенденціѐ псвіти, щп маю реалізпвувати кпмпетентнісний 

підхід, відзначаютьсѐ перехпдпм дп інклязії. Отже, педагпги маять вплпдіти 

тепретикп-метпдплпгічнпя базпя задлѐ практичнпгп впрпвадженнѐ рефпрм 

у кпрекційнп-рпзвивальнпму та псвітньпму прпцесі з пспбами з 

ппрушеннѐми психпфізичнпгп рпзвитку. Тпму прпблема вивченнѐ 

пспбливпстей рпзвитку критичнпгп мисленнѐ псіб ю нагальнпя та 

актуальнпя. 

Аналіз актуальних досліджень. Ппнѐттѐ «критичне мисленнѐ» – 

внеспк таких представників у галузі педагпгіки та кпгнітивнпї психплпгії, ѐк 

Дж. Андерспн, М. Ліпман, А. Крпуфпрд, В. Саул, С. Метьяз, Д. Макінстер, 

Р. Стернберг, Д. Халперн, Дж. Брунер, С. Міллер, Д. Надлер, Ш. Хібінп; 

Р. Сплсп, Д. Шавер, Д. Рійз, П. Фрейре та ін. У вітчизнѐній педагпгічній науці 
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цѐ прпблема рпзрпблѐютьсѐ С. Векслерпм, А. Ліпкінпя, О. Марченкп, 

І. Мпрпченкпвпя, О. Ппметун, І. Сущенкпм та ін.  

Вивченнѐ пспбливпстей мисленнювих здібнпстей псіб із пспбливими 

пптребами прпвпдили Ю. Вайгль, О. Венгер, Л. Вигптський, С. Кпнпплѐста, 

Г. Кпстяк, К. Луцькп, С. Максименкп, А. Метце, М. Шеремет та інші. 

Присвѐчували дпслідженнѐ навчання псіб з пспбливими пптребами в 

закладах загальнпї середньпї псвіти, їх адаптації та спціалізації в суспільстві 

В. Бпндар, І. Дичківська, А. Кплупаюва, І. Білпзерська, С. Гецкп та інші.  

авище керівних функцій рпзрпблѐли S. Goldberg, M. Jurado, K. Podell, 

M. Roselli та інші. Ппрушеннѐ регулѐтпрних функцій при різнпманітних 

типах дизпнтпгенезу вивчали Т. Ахутіна, R. Barkley, G. Gioia, L. Kenwothy, 

D. Slick та ін. 

Прпте, питаннѐ щпдп тепретичнпгп та практичнпгп вивченнѐ 

пспбливпстей критичнпгп мисленнѐ псіб із різними нпзплпгіѐми не булп 

предметпм міждисциплінарнпгп вивченнѐ, щпб умпжливилп ппданнѐ 

метпдичних рекпмендацій щпдп фпрмуваннѐ та рпзвитку данпї здібнпсті.  

Мета статті – з’ѐсувати взаюмпзв’ѐзпк кпмппнентів керівних функцій 

та здатнпсті критичнпгп мисленнѐ в псіб із ппрушеннѐми психпфізичнпгп 

рпзвитку. 

Метод дослідження. Загальнпнаукпві метпди – аналіз, синтез, 

абстрагуваннѐ й узагальненнѐ; кпнкретнп-наукпві – метпд 

термінплпгічнпгп аналізу, системнп-структурний та системнп-

функціпнальний аналіз, щп дали змпгу забезпечити рпзкриттѐ сутнпсті 

дпсліджуваних психплпгп-педагпгічних ѐвищ. 

Виклад основного матеріалу. Вихпдѐчи з ппставленпї мети, перш за 

все, непбхіднп визначитисѐ з ппнѐтійним апаратпм, ѐкий ю підґрунтѐм 

ефективнпгп результату дпслідженнѐ. Р. Джпнспн визначаю критичне 

мисленнѐ ѐк «пспбливий вид рпзумпвпї діѐльнпсті, щп дпзвплѐю лядині 

винести раціпнальне судженнѐ щпдп запрпппнпванпї їй тпчки зпру абп 

мпделі ппведінки» (Вукіна, 2007, с. 15). 

Інше вдале визначеннѐ даю Д. Халперн: «критичне мисленнѐ – це 

викпристаннѐ кпгнітивних технік абп стратегій, ѐкі збільшуять імпвірність 

птриманнѐ бажанпгп кінцевпгп результату, ... такий тип мисленнѐ, дп ѐкпгп 

вдаятьсѐ при вирішенні завдань, фпрмуляванні виснпвків, імпвірнпї 

пцінки та прийнѐтті рішень. Критичне мисленнѐ інпді ще називаять 

спрѐмпваним мисленнѐм ... (Халперн, 2000, с. 20). 

Отже, критичне мисленнѐ – це здатність викпристпвувати певні 

прийпми пбрпбки інфпрмації, щп дпзвплѐять птримати бажаний результат.  
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Дп пснпвних рис критичнпгп мисленнѐ С. Тернп віднпсить такі вміннѐ:  

1) рпбити лпгічні умпвивпди;  

2) ухвалявати пбґрунтпвані рішеннѐ;  

3) давати (пцінку ппзитивних та негативних рис) ѐк птриманпї 

інфпрмації, так і сампгп рпзумпвпгп прпцесу;  

4) спрѐмпваність на результат.  

Критичне мисленнѐ характеризуютьсѐ кпнтрпльпваністя, 

пбґрунтпваністя й цілеспрѐмпваністя, тпбтп критичне мисленнѐ 

викпристпвуять длѐ рпзв’ѐзаннѐ задач, фпрмуляваннѐ виснпвків, 

імпвірніснпї пцінки та ухваленнѐ рішень (Тернп, 2009, с. 13). 

Д. Халперн виділѐю такі важливі ѐкпсті, щп властиві лядині, ѐка 

вплпдію критичним мисленнѐм, ю: гптпвність дп плануваннѐ (уміннѐ 

стримувати свпя імпульсивність і складати план свпїх дій); гнучкість 

(відсутність ригіднпсті і дпгматизму в мисленні, гптпвність рпзглѐдати нпві 

варіанти, прагненнѐ прпѐснити складні длѐ себе питаннѐ, змінявати свпя 

тпчку зпру); напплегливість (гптпвність взѐтисѐ за вирішеннѐ завданнѐ і не 

відступати, дпппки впнп не буде вирішенп); гптпвність виправлѐти свпї 

ппмилки (уміннѐ визнавати, а не виправдпвувати свпї ппмилки, вчитисѐ на 

них, уміннѐ бути відкритим дп критики птпчуячих); усвідпмленнѐ 

(сппстереженнѐ за власними рпзумпвими діѐми, тпбтп пп суті, 

рефлексивний сампкпнтрпль); ппзитивна устанпвка на критичне мисленнѐ 

(активне прагненнѐ навчитисѐ мислити критичнп) (Кпстяшкп, 2020, с. 5). 

Серед важливих умпв фпрмуваннѐ стиля критичнпгп мисленнѐ, ѐк 

засіб прпфесійнпгп та пспбистіснпгп сампрпзвитку, А. Бізѐюва випкремляю 

рефлексія й рпзглѐдаю її «…ѐк здатність лядини дп сампаналізу, 

псмисленнѐ і перепсмисленнѐ свпїх предметнп-спціальних віднпсин з 

навкплишнім світпм і ю непбхіднпя складпвпя частину рпзвиненпгп 

інтелекту» (Бізѐюва, 2004, с. 65). За даними І. Кпстяшкп ляди з низьким 

рівнем спціальнпї та аутпрефлексії відчуваять труднпщі з плануваннѐм 

свпюї діѐльнпсті, схильні дп шаблпннпгп мисленнѐ, не виѐвлѐять здібнпсті 

дп аналізу свпїх ппмилпк у минулпму (Кпстяшкп, 2020, с. 7).  

Здатність критичнп мислити ѐк пспбливий вид мисленнѐ ю дпстатньп 

складнпя длѐ ппануваннѐ, щп вимагаю залученнѐ низки внутрішніх 

ресурсів (мисленнѐ пспбистпсті, спеціальних навичпк, пппередньпгп 

дпсвіду та ін.), зпвнішніх ресурсів (часу, навчаннѐ, відппвіднпї вихіднпї 

інфпрмації тпщп).  

У даній ситуації вагпмпгп значеннѐ набуваю тема критичнпгп мисленнѐ 

в спеціальнп-педагпгічнпму кпнтексті. Адже ляди з пспбливпстѐми 
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психпфізичнпгп рпзвитку різних категпрій маять специфічні передумпви, ѐкі 

впливаять на стан їхньпгп мисленнѐ, а такпж на йпгп критичність. У 

спеціальних психплпгп-педагпгічних дпслідженнѐх критичне мисленнѐ 

вивчаютьсѐ давнп: у працѐх швейцарськпгп вченпгп Ж. Піаже, американськпгп 

психплпга, ѐкий дпсліджував кпгнітивні прпцеси Д. Брунера, англійських 

учених Д. Браус, Д. Вуді, видатнпгп вітчизнѐнпгп психплпга Л. Вигптськпгп та 

ін. Прпте впни дпсліджували здебільшпгп психіку дитини і шлѐхи фпрмуваннѐ 

йпгп інтелекту, пспбистісних ѐкпстей. Прпблемпя ж рпзвитку критичнпгп 

мисленнѐ в дпрпслих із пспбливими пптребами залишаютьсѐ малпвивченпя.  

Безппсереднѐ недпстатність інтелектуальнпї здібнпсті в дітей 

прпѐвлѐютьсѐ в утрудненні фпрмуваннѐ етичнп-мпральнпгп кпмппнента, 

неспрпмпжнпсті адекватнп пцінити власну ппведінку та дії птпчуячих, 

ппкірнпсті вплі стпрпнніх. Оспбливпсті мисленнѐ на втприннпму рівні 

ппрушень у структурі дизпнтпгенезу такпж прпѐвлѐютьсѐ в псіб із тѐжкими 

ппрушеннѐми мпвленнѐ, пппрнп-рухпвими труднпщами, ппрушеннѐми 

зпру та слуху, рпзладами аутистичнпгп спектру за відсутнпсті вчаснпгп 

кпмплекснпгп супрпвпду, щп відзначаять С. Кпнпплѐста, К. Луцькп, 

І. Мартиненкп, Л. Прпхпренкп, Т. Сак, М. Шеремет та ін. 

Здебільшпгп кпнтингент лядей із пспбливими пптребами маю 

складне ппюднаннѐ ппрушень рпзвитку, прпвіднпя патплпгічнпя ланкпя 

ѐкпгп стаю неврплпгічна пбтѐженість. У результаті відмічаятьсѐ такі виразні 

зміни в структурах гплпвнпгп мпзку: ппрушеннѐ мпзкпвпгп крпвппбігу, 

зміщеннѐ серединних структур, зміна кіркпвпгп ритму, дисфункціѐ структур 

гплпвнпгп мпзку (Павлпва, 2015, с. 138).  

Тенденціюя сучаснпї псвіти ю інклязіѐ, щп стаю мпжливпя під час 

дптриманнѐ низки кпнцептуальних вимпг дп плануваннѐ та реалізації 

псвітньпгп прпцесу длѐ всіх груп дітей, матеріальнпгп та кадрпвпгп 

забезпеченнѐ, а такпж упрпвадженнѐ принципу індивідуальнпгп підхпду 

дп навчаннѐ та вихпваннѐ. У свпя чергу, рефпрмуваннѐ шкільництва 

змінилп традиційну псвітня мпдель на кпмпетентнісну, відмпвшись від 

знань, умінь та навичпк ѐк пснпвних цілей псвіти.  

Відппвіднп дп кпмпетентніснпї псвітньпї парадигми результатами 

навчаннѐ стаять кпмпетентнпсті, щп забезпечуятьсѐ певними фпрмами та 

метпдами навчаннѐ. Заппчаткуваннѐм ціюї тенденції ми забпв’ѐзані Н. 

Хпмскпму, ѐкий у галузі тепрії мпвпзнавства ввів термін «кпмпетентність» у 

кпнтексті кпмунікативних знань та вмінь.  

Таким чинпм, сучасним псвітнім закпнпдавствпм визначаютьсѐ 

наступний перелік кпмпетентнпстей, ѐких маять набути ще в мплпдшпму 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1SQJL_ruUA841UA841&sxsrf=ALeKk023FbZlwzokWxwmMt8lHVtpmtgwng:1610129754233&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwil36vg-IzuAhUU2SoKHShTAzAQkeECKAB6BAgEEDU
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шкільнпму віці, та прпдпвжувати фпрмуватисѐ й надалі під час навчаннѐ в 

закладі загальнпї середньпї псвіти в дпппвненпму й рпзширенпму виглѐді. 

Отже, прпцес набуттѐ кпмпетентнпстей триваю в часі, рефпрмпя 

плануютьсѐ дпвгий шлѐх їх фпрмуваннѐ (с. 11).  

Таблицѐ 1 

Когнітивна складова ключових компетентностей 
№ Кпмпетентність Кпгнітивна складпва кпмпетентнпсті 

1 Спілкуваннѐ 
державнпя (і 
ріднпя в разі 
відміннпсті) мпвпя 

Уміннѐ уснп і письмпвп вислпвлявати й тлумачити ппнѐттѐ, 
думки, ппчуттѐ, факти та ппглѐди. Здатність реагувати 
мпвними заспбами на ппвний спектр спціальних і культурних 
ѐвищ. Усвідпмленнѐ рплі ефективнпгп спілкуваннѐ 

2 Спілкуваннѐ 
інпземними 
мпвами 

Уміннѐ належнп рпзуміти вислпвлене інпземнпя мпвпя, 
уснп й письмпвп вислпвлявати і тлумачити ппнѐттѐ, думки, 
ппчуттѐ, факти та ппглѐди. Уміннѐ ппсередницькпї 
діѐльнпсті та міжкультурнпгп спілкуваннѐ 

3 Математична 
кпмпетентність 

Уміннѐ застпспвувати математичні метпди длѐ вирішеннѐ 
прикладних завдань у різних сферах діѐльнпсті. Здатність дп 
рпзуміннѐ й викпристаннѐ прпстих математичних мпделей. 
Уміннѐ будувати такі мпделі длѐ вирішеннѐ прпблем 

4 Кпмпетентнпсті у 
прирпдничих 
науках і 
технплпгіѐх 

Наукпве рпзуміннѐ прирпди і сучасних технплпгій, а такпж 
здатність застпспвувати йпгп в практичній діѐльнпсті. Уміннѐ 
застпспвувати наукпвий метпд, сппстерігати, аналізувати, 
фпрмулявати гіпптези, збирати дані, прпвпдити 
експерименти, аналізувати результати 

5 Інфпрмаційнп-
цифрпва 
кпмпетентність 

Упевнене, а впднпчас критичне застпсуваннѐ інфпрмаційнп-
кпмунікаційних технплпгій (ІКТ) длѐ ствпреннѐ, ппшуку, 
пбрпбки, пбміну інфпрмаціюя на рпбпті, у публічнпму 
прпстпрі та приватнпму спілкуванні. Інфпрмаційна й 
медіаграмптність, пснпви прпграмуваннѐ, алгпритмічне 
мисленнѐ, рпбпта з базами даних, навички безпеки в 
інтернеті та кібербезпеці. Рпзуміннѐ етики рпбпти з 
інфпрмаціюя 

6 Уміннѐ вчитисѐ 
впрпдпвж життѐ 

Здатність дп ппшуку та засвпюннѐ нпвих знань, набуттѐ 
нпвих умінь і навичпк, прганізації навчальнпгп прпцесу 
(власнпгп і кплективнпгп), зпкрема через ефективне 
керуваннѐ ресурсами та інфпрмаційними пптпками, уміннѐ 
визначати навчальні цілі та сппспби їх дпсѐгненнѐ, 
вибудпвувати свпя псвітньп-прпфесійну траюктпрія, 
пцінявати власні результати навчаннѐ, навчатисѐ впрпдпвж 
життѐ 

7 Спціальні і 
грпмадѐнські 
кпмпетентнпсті 

Уміннѐ працявати з іншими на результат, пппереджати і 
рпзв’ѐзувати кпнфлікти, дпсѐгати кпмпрпмісів 

8 Підприюмливість Уміннѐ генерувати нпві ідеї й ініціативи та втілявати їх у 
життѐ з метпя підвищеннѐ ѐк власнпгп спціальнпгп статусу 
та дпбрпбуту, так і рпзвитку суспільства і держави. Здатність 
дп підприюмницькпгп ризику 
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9 Загальнпкультурна 
грамптність 

Здатність рпзуміти твпри мистецтва, фпрмувати власні 
мистецькі смаки, сампстійнп виражати ідеї, дпсвід та 
ппчуттѐ за дпппмпгпя мистецтва. Глибпке рпзуміннѐ 
власнпї націпнальнпї ідентичнпсті ѐк підґрунтѐ відкритпгп 
ставленнѐ та ппваги дп рпзмаїттѐ культурнпгп вираженнѐ 
інших 

10 Екплпгічна 
грамптність і 
здпрпве життѐ 

Уміннѐ рпзумнп та раціпнальнп кпристуватисѐ прирпдними 
ресурсами в межах сталпгп рпзвитку, усвідпмленнѐ рплі 
навкплишньпгп середпвища длѐ життѐ і здпрпв’ѐ лядини, 
здатність і бажаннѐ дптримуватисѐ здпрпвпгп сппспбу життѐ  

 

Під час рпзглѐду у визначенпму аспекті ппмітнп, щп з кпжнпя із 

перелічених кпмпетентнпстей співвіднпситьсѐ непбхідність у дпстатньпму 

виспкпму рпзвитку інтелектуальних здібнпстей, кпмплексу вищих 

психічних функцій. Кпжна з кпмпетентнпстей з маю бути сфпрмпвана за 

дпппмпгпя безппсередньпгп залученнѐ набпру інтелектуальних 

здібнпстей, ѐкі в прпцесі такпж рпзвиватимутьсѐ та вдпскпналяватимутьсѐ.  

Задлѐ реалізації міждисциплінарних зв’ѐзків та дпппвненнѐ ппнѐтійнпї 

складпвпї вивченнѐ питаннѐ взаюмпзв’ѐзку пізнавальних здібнпстей, 

критичнпгп мисленнѐ та інклязивнпї псвіти залучимп нейрппсихплпгічний 

підхід, ѐкий дпппвнить дпслідженнѐ міждисциплінарнпя складпвпя та 

дпппмпже рпзширити рпзуміннѐ зазначенпгп ѐвища. 

В пстанній час збільшивсѐ наукпвий інтерес дп вивченнѐ 

нейрппсихплпгічнпгп ппнѐттѐ «керівні функції» (S. Goldberg, M. Jurado, 

K. Podell, M. Roselli тпщп), їх структура та рпзвитпк на різних етапах 

пнтпгенезу (О. Семьпнпва, P. Anderson, Y. Moriguchi, P. Zelazo) та 

ппрушеннѐ регулѐтпрних функцій при різнпманітних типах дизпнтпгенезу 

(Т. Ахутина, R. Barkley, G. Gioia, L. Kenwothy, D. Slick та ін.) 

Керівні функції (executive functions) – кпмплексне ппнѐттѐ, щп 

викпристпвуютьсѐ длѐ ппзначеннѐ системи кпгнітивних прпцесів (рпбпча 

пам’ѐть, увага, гальмуваннѐ реакцій на стпрпні стимули, 

сампсппстереженнѐ, сампрегулѐціѐ, ініціяваннѐ), ѐкі належать дп вищих 

кпгнітивних функцій, здійсняять кпнтрпль, регулѐція підппрѐдкпваних 

функцій, а такпж пбумпвляять цілеспрѐмпваність ппведінки та 

прпгнпзуваннѐ наслідків (Апухтіна, 2020, с. 22). 

Наведений неппвний перелік аспційпваних питань, щп 

рпзглѐдаятьсѐ в ппюднанні з керівними функціѐми, свідчить прп неабиѐку 

важливість та складність данпгп фенпмену. У багатьпх зарубіжних 

дпслідженнѐх відзначаютьсѐ взаюмпзв’ѐзпк керівних функцій із: 

- емпційними прпцесами «theory of mind» (G. Austin та ін.), 

навичками кпмунікації (B. Blain-Brière, C. Bouchard та ін.); 

https://www.tandfonline.com/author/Anderson%2C+Peter
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- рпзппвіді (M. Friend, R. Bates);  

- спціальнпї ппведінки (B. Güroğlu, W. van den Bos, E. Crone);  

- спціальнпї взаюмпдії (Y. Moriguchi);  

- ризикпвістя та виспкпя пптребпя в сенспрній стимулѐції ѐк 

фактпрами спціальнпї дезадаптації (M. Harms, V. Zayas, A. Meltzoff, 

S. Carlson);  

- емпційнпя сферпя (D. Ferrier, H. Bassett, S. Denham); 

- страхпм (G. Susa, O. Benga, I. Pitica та ін.); 

- рпзладами харчпвпї ппведінки (K. Groppe, B. Elsner);  

- станпм мптприки (C. Gonzalez та ін.). 

Мпзкпва прганізаціѐ керівних функцій представлена лпбними 

відділами кпри великих півкуль, рпль ѐких характеризуютьсѐ 

прпграмуваннѐм, регулѐціюя та кпнтрплем ппведінки, рухпвих актів. 

О. Луріѐ вперше запрпппнував дану мпдель, ѐку в ппдальшпму 

ппрацьпвуять M. Lezak (регулѐтивний аспект ппведінки), A. Baddeley 

(синдрпм ппрушеннѐ ппведінки, ппв’ѐзаний з ураженнѐм лпбних відділів 

кпри гплпвнпгп мпзку). 

Питаннѐ складпвих кпмппнентів, щп вхпдѐть у структуру данпгп 

ппнѐттѐ, ю дпсить дискусійним. Пптреба у визначенні категпріальнпгп 

апарату, статистичній пбрпбці даних та експериментальнпму вивченні 

визначаять ппдальший рпзглѐд данпгп питаннѐ з викпристаннѐм 

психпметричних заспбів. При цьпму A. Barkley, T. Salthouse, O. Godefroy, 

А. Miyake та ін. винахпдѐть різні гетерпгенні кпмбінації складпвих. 

Найбільш рпзппвсядженпя ю мпдель кпманди А. Miyake, щп віднпсить дп 

пцінпчних кпмппнентів керівних функцій такі мпжливпсті: пріюнтуваннѐ 

(рпбпча пам’ѐть), перекляченнѐ, гальмуваннѐ стпрпнніх реакцій. 

N. Friedman та А. Miyake в пстанніх дпслідженнѐ дійшли дп виснпвку, 

щп керівні функції слід рпзглѐдати під кутпм паттерна «юднпсті та 

різнпманіттѐ». У результаті кпмплекснпгп вивченнѐ керівних функцій були 

визначені характеристики складпвих: 

1) взаюмнп кпреляятьсѐ, але рпзрізнѐятьсѐ під час виміряваннѐ з 

прихпваними змінними;  

2) не тптпжні ппнѐття «інтелект»;  

3) маять виспкий кпефіціюнт успадкпвуятьсѐ на прихпванпму рівні, 

виспкппплігенні;  

4) активуять ѐк загальні, так і специфічні нейрпнні зпни; мпжна 

ппв’ѐзати з індивідуальними відміннпстѐми нейрпннпї активації, пб’юму та 

зв’ѐзку. 
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Дпсліджуячи керівні функції та варіанти їх ппрушень у дпрпслпму, 

дитѐчпму віці з ппрушеннѐм/збереженнѐм інтелектуальнпї/емпційнпї 

функції, різні автпри (J. Fuster, K. Happaney, D. Hongwanishku, D. Stuss) 

пписуять кпнцепція двпх груп даних функцій, ѐкі взаюмпппв’ѐзані, прпте 

маять різний вікпвий пнтпгенез та прпѐви ппрушеннѐ. 

Кпнцепціѐ ппділѐю керівні функцій на «прпхплпдні» (метакпгнітивні, 

інтелектуальні) та «теплі» (емпційні, афективні, мптиваційні) й пписую 

рпзмежуваннѐ мпзкпвих структур. 

1. Метакпгнітивні керівні функції пбумпвляять мпжливість 

вирішувати завданнѐ, абстрагуватисѐ, планувати, прпгнпзувати, 

упрпваджувати стратегії реалізації, такпж, вклячаять рпбпчу пам’ѐть. Ці 

здібнпсті аспціяятьсѐ з дпрсплатеральнпя лпбнпя кпрпя. 

2. Емпційні керівні функції відппвідаять за кппрдинація кпгнітивних та 

емпційних рівнів – підппрѐдкпвувати ппведінкпвий імпульс спціальнп 

прийнѐтним нпрмам, знайти йпму дпречне вираженнѐ. Визначаятьсѐ 

функціпнуваннѐм дпрсплатеральнпї та медіпбазальнпї префрпнтальнпї кпри.   

За В. Синѐвським та О. Сергююнкпвпя, ппнѐттѐ «інтелект» – це 

властивість пспбистпсті, щп виражаютьсѐ у здатнпсті глибпкп й тпчнп 

відпбражати у свідпмпсті предмети та ѐвища пб’юктивнпї дійснпсті в їх 

суттювих зв’ѐзках і закпнпмірнпстѐх, пріюнтуватисѐ в навкплишньпму 

середпвищі, перетвпрявати йпгп, мислити, навчатисѐ, пізнавати світ і 

переймати спціальний дпсвід; спрпмпжність вирішувати завданнѐ, 

приймати рішеннѐ, рпзумнп діѐти, передбачати (Ппбірченкп, 2007, с. 126). 

Отже, ми прихпдимп дп виснпвку, щп ппнѐттѐ «інтелект» 

співвіднпситьсѐ з метакпгнітивними керівними функціѐми. Оспбливп така 

складпва керівних функцій, ѐк пріюнтуваннѐ, ппвністя кпреляю з рівнем 

інтелекту за дпслідженнѐми A. Miyake та ін. 

Такпж, такий специфічний тип діѐльнпсті, ѐк креативність вивчалась у 

взаюмпзв’ѐзку з інтелектпм та керівними функціѐми. Дпслідженнѐ 

M. Benedek, E. Jauk, M. Sommer та ін. прпдемпнструвалп вплив специфічних 

індивідуальних пспбливпстей керівних функцій – пріюнтувальнпї реакції 

(рпбпчпї пам’ѐті) та дпстатньпгп рівнѐ гальмуваннѐ, щп дпппвняятьсѐ 

виспким ппказникпм зацікавленпсті та вкляченнѐ в пізнавальну діѐльність. 

Сукупність різнпбічних дпсліджень щпдп залученнѐ керівних функцій 

дп дпвільнпї ппведінки в різних сферах та прпцесах висвітляю крайня 

непбхідність фпрмуваннѐ цих функції длѐ спціальнп-емпційнпгп та 

кпгнітивнпгп рпзвитку. Крім цьпгп, рпзуміннѐ стану рпзвитку керівних 

функцій даю інфпрмація прп загальний рпзвитпк дитини. 
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Висновки. Підсумпвуячи зазначимп, щп тепретичний аналіз 

наукпвих джерел з тематики даю мпжливість рпзглѐдати здатність дп 

критичнпгп мисленнѐ в тісній взаюмпдії з нейрппсихплпгічним фенпменпм 

керівних функцій.  

Це рпзуміннѐ ппглибляю наші знаннѐ прп прирпду пбпх ѐвищ, ѐкі ю 

залучені в складну інфпрмаційнп-ппшукпву діѐльність, спціальну 

адаптація, питаннѐ пспбистіснпї та прпфесійнпї реалізації. Сучасний 

псвітній вимір висуваю перед йпгп учасниками питаннѐ кпмпетентніснпгп 

підхпду, ѐкий маю реалізпвуватисѐ на всіх рівнѐх псвіти. Непбхідність 

спеціальнпгп рпзвитку ѐк критичнпгп мисленнѐ, так і керівних функцій 

ппсиляютьсѐ длѐ псіб із ппрушеннѐми психпфізичнпгп рпзвитку, пскільки 

первинна неврплпгічна пбтѐженість притаманна більшпсті з них. Наѐвність 

прганічних абп функціпнальних рпзладів діѐльнпсті нервпвпї системи 

суттювп відбиваютьсѐ на прпѐвах усіх психічних функцій, щп матиме вплив 

на керівні функції та критичність мисленнѐ. Отже, перспективи ппдальших 

наукпвих рпзвідпк ми вбачаюмп в ппдальшпму практичнпму вивченні 

взаюмпзв’ѐзків між кпмппнентами критичнпгп мисленнѐ та керівними 

функціѐми, рпзрпбці критеріїв пцінки, визначенні пспбливпстей рпзвитку 

керівних прпцесів та їх впливу на рпзвитпк мисленнѐ пкремих нпзплпгій, а 

такпж ппшуку кпмпенсатпрних механізмів задлѐ налагпдженнѐ 

кпрекційнп-рпзвивальнпї рпбпти щпдп фпрмуваннѐ та рпзвитку керівних 

функцій псіб із ппрушеннѐми психпфізичнпгп рпзвитку. 
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РЕЗЮМЕ 
Апухтина Виктория. Влиѐние управлѐящих функций на развитие критическпгп 

мышлениѐ у лядей с нарушенѐми психпфизическпгп развитиѐ. 
В статье приведены результаты исследованиѐ и обобщениѐ существуящих 

теоретических подходов по развития критического мышлениѐ у лядей с нарушениѐми 
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психофизического развитиѐ. На основе теоретико-методологического анализа 
литературы определены составлѐящие критического мышлениѐ, описана 
необходимость их специального развитиѐ у лиц с нарушениѐми психофизического 
развитиѐ. В работе аргументирована взаимосвѐзь критического мышлениѐ, 
когнитивных и метакогнитивных способностей с нейропсихологическим понѐтием 
«управлѐящие функции» посредством изучениѐ концепций, описываящих их 
составлѐящие. Определены дальнейшие направлениѐ практического исследованиѐ 
указанных феноменов. 

Ключевые слова: критическое мышление, управлѐящие функции, нарушениѐ 
психофизического развитиѐ, инклязиѐ. 

SUMMARY 
Apukhtina Viktoriia. The influence of executive functions on the development of 

critical thinking in people with special needs. 
The research focuses on the results of the study and generalization of existing theoretical 

approaches to the development of critical thinking in persons with special psychophysical 
development. On the basis of the theoretical and methodological analysis of the literature the 
components of critical thinking are determined. The article reveals the need for special 
development of critical thinking in persons with special needs. The article substantiates the 
relationship of critical thinking, cognitive and metacognitive abilities with the 
neuropsychological concept of “executive functions” by studying the concepts that describe their 
components. The analysis of the concept of “intelligence” is conducted, which is correlated 
with metacognitive executive functions. Especially such a component of executive functions as 
updating is completely correlated with the level of intelligence. The theoretical analysis of 
scientific sources on the subject makes it possible to consider the ability to think critically in close 
interaction with the neuropsychological phenomenon of executive functions. This understanding 
deepens our knowledge of the nature of both phenomena, which are involved in complex 
information retrieval activities, social adaptation, issues of personal and professional 
realization. The modern educational dimension rises before its participants the question of the 
competence approach, which should be implemented at all levels of education. The need for 
special development of both critical thinking and executive functions is amplified for people with 
special needs, as the primary neurological impairment is inherent in most of them. The presence 
of organic or functional disorders of the nervous system is significantly reflected in the 
manifestations of all mental functions, which will affect the executive functions and critical 
thinking. Meanwhile, the cerebral organization of executive functions is represented by the 
frontal cortex of the large hemispheres, the role of which is characterized by programming, 
regulation and control of behavior, motor acts. Thus, the prospects for further research we see 
in the further practical study of the relationship between the components of critical thinking and 
executive functions, the development of evaluation criteria, identifying features of executive 
processes and their impact on the development of thinking of a person with special needs as 
well as finding compensatory mechanisms, developmental work on the formation and 
development of executive functions of persons with special needs. 

Key words: critical thinking, executive functions, people with special needs, inclusion. 
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ДО ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО 

СПЕКТРУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОСТІР 
 

У статті розглѐнуто проблему особливостей навчаннѐ, вихованнѐ та 
розвитку дітей із особливими освітніми потребами в умовах сучасного освітнього 
простору – закладу освіти з інклязивноя формоя навчаннѐ. Серед сучасних дітей ѐк 
дошкільного, так і молодшого шкільного віку особливе місце займаять діти з 
розладами аутистичного спектру. Специфіка проѐвів порушеннѐ накладаю 
негативний відбиток на їх поведінку, зумовляю певні труднощі під час засвоюннѐ 
навчального матеріалу, впливаю на рівень сформованості необхідних знань, умінь, 
навичок, ускладняю здійсненнѐ навчально-виховного впливу. 

Мета статті – дослідити й узагальнити відомості щодо обґрунтуваннѐ та 
визначеннѐ понѐттѐ «розлади аутистичного спектру»; проаналізувати й 
систематизувати етіологія, специфіку проѐвів порушеннѐ в молодших школѐрів в 
умовах сучасного освітнього простору; визначити та обґрунтувати алгоритм 
поступового веденнѐ дитини з РАС в освітню середовище в межах психолого-
педагогічного супроводу обраної категорії школѐрів в умовах класів з інклязивноя 
формоя навчаннѐ. 

У ході проведеного дослідженнѐ було з’ѐсовано, що розлади аутистичного 
спектру (РАС) не ю самостійним порушеннѐм, переважно ю наслідками неврологічних 
порушень ЦНС дитини і ѐк самостійне порушеннѐ (без неврологічного чинника) не існую. 
Складність і специфіка РАС виѐвлѐятьсѐ в широкому діапазоні станів, ѐкі 
характеризуятьсѐ специфічними порушеннѐми соціальної поведінки, комунікації, 
вербальних здібностей, обмеженістя інтересів та діѐльності, ю особливими та 
індивідуальними. Дуже часто РАС супроводжуятьсѐ іншими порушеннѐми, переважно – 
поведінковими. Тому кожна дитина з РАС ю неповторноя та унікальноя. 

Ключові слова: молодший шкільний вік, інклязивна освіта, діти з особливими 
освітніми потребами, розлади аутистичного спектру, розлади поведінки, труднощі 
навчаннѐ, вихованнѐ, розвитку. 

 

Постановка проблеми. Зміна псвітньпї парадигми, зумпвлена стрімким 

упрпвадженнѐм інклязивнпї псвіти, виѐвила негптпвність більшпсті закладів 

загальнпї середньпї псвіти дп рпбпти з дітьми з пспбливими псвітніми 

пптребами (ООП) з урахуваннѐ специфіки прпѐвів їх ппрушень. Труднпщі 

здійсненнѐ результативнпї кпрекційнп-рпзвивальнпї рпбпти під час 

навчальнпгп прпцесу, пбґрунтпваність здійсненнѐ ефективнпгп психплпгп-

педагпгічнпгп супрпвпду, відппвіднп дп індивідуальнпї прпграми рпзвитку 

дитини з ООП; недпстатню прпграмне, метпдичне забезпеченнѐ; дефіцит 
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кваліфікпваних педагпгічних кадрів: ѐк на рівні вчителѐ інклязивнпгп класу 

(вихпвателѐ інклязивнпї групи), так і асистента вчителѐ (асистента 

вихпвателѐ) в закладах із інклязивнпя фпрмпя навчаннѐ сьпгпдні ю дпсить 

ппширеним ѐвищем. Реаліѐми сьпгпденнѐ ю те, щп в більшпсті випадків, 

асистентами вчителѐ (вихпвателѐ) стаять педагпги без спеціальнпї псвіти, ѐкі 

не маять уѐвленнѐ прп структуру ппрушеннѐ, пспбливпсті викпристаннѐ 

спеціальнпгп педагпгічнпгп інструментарія під час рпбпти з різними 

категпріѐми дітей з ООП. Це не ю недпліками підгптпвки фахівців за 

напрѐмпм 016 Спеціальна псвіта (за нпзплпгіѐми), це ю загальнп ппширенпя 

тенденціюя, ѐка сппстерігаютьсѐ впрпдпвж пстанніх рпків, – небажаннѐ 

мплпді працевлаштпвуватисѐ за фахпм, щп зумпвляю ппстійний дефіцит 

кваліфікпваних педагпгічних кадрів. 

Серед категпрій дітей із ООП, ѐкі активнп інтегруятьсѐ в 

загальнппсвітній навчальний прпстір, стійкпї тенденції дп кількіснпгп 

збільшеннѐ набуваять діти з рпзладами аутистичнпгп спектру (РАС). Сьпгпдні 

дпведенп, щп складність і пспбливість РАС виѐвлѐятьсѐ в ширпкпму 

діапазпні станів, щп характеризуятьсѐ специфічними ппрушеннѐми 

спціальнпї ппведінки, кпмунікації, вербальних здібнпстей, пбмеженістя 

інтересів та діѐльнпсті. Ці прпѐви ю пспбливими, різнпманітними та 

індивідуальними. Дуже частп РАС супрпвпджуятьсѐ іншими ппрушеннѐми 

рпзвитку, переважнп – інтелектуальними та/абп мпвленнювими. Кпжна 

дитина з РАС, залежнп від прпѐву ппрушеннѐ, йпгп симптпматики ю 

неппвтпрнпя, унікальнпя, несхпжпя на інших дітей ціюї категпрії.  

Аналіз актуальних досліджень. Ппрушеннѐ психічнпгп рпзвитку були і 

ю предметпм дпслідженнѐ ѐк вітчизнѐних, так і зарубіжних учених: 

Л. Вигптський, П. Гальперін, О. Заппрпжець, Д. Елькпнін, О. Лепнтьюв, 

О. Луріѐ, С. Рубінштейн та ін. – вивчали психплпгія дитини в дпшкільнпму 

та мплпдшпму шкільнпму віці. Прпблемам ппрушенпгп психічнпгп 

рпзвитку присвѐчені наукпві дпслідженнѐ Я. Бистрпвпї, М. Власпвпї, 

Л. Вигптськпгп, В. Лебединськпгп, В. Лубпвськпгп, М. Матвюювпї, 

К. Острпвськпї, М. Певзнер, В. Синьпва, Т. Скрипник, Г. Сухарювпї, 

О. Хпхлінпї, Д. Шульженкп, С. акпвлювпї та ін. (Бпрѐк та Одинченкп, 2020).  

РАС в пстанні рпки ю предметпм вивченнѐ великпї кількпсті ѐк 

наукпвців, так і практиків і в Україні, і за її межами (К. Лебединська, 

І. Марценківський, О. Нікпльська, К. Острпвська, О. Рпманчук, Т. Скрипник, 

В. Тарасун, Г. Хвпрпва, А. Чуприкпв, Д. Шульженкп, J. Handleman & S. Harris, 

F. Volkmar, R. Paul, S. Rogers & R. Pelphrey та ін.). З’ѐспванп, щп РАС 

віднпситьсѐ дп рпзладу нервпвпгп рпзвитку, ѐкий характеризуютьсѐ 
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труднпщами в спціальнпму спілкуванні та спціальній взаюмпдії, а такпж 

пбмеженими й ппвтпряваними мпделѐми ппведінки, інтересів та дій. 

Симптпмпкпмплекси, ѐкі прпѐвлѐятьсѐ на ранньпму етапі рпзвитку, 

впливаять на ппвсѐкденне функціпнуваннѐ, зумпвляять пспбливпсті 

прпѐву рпзладу. Безппсередньп сам термін «спектр» викпристпвуютьсѐ 

через непднпрідність прпѐву й тѐжкпсті симптпмів, а такпж пспбливпстей 

навичпк і рівнѐ функціпнуваннѐ ціюї категпрії лядей (Lord et al., 2018). 

РАС зустрічаятьсѐ в всіх распвих і етнічних групах і на будь-ѐкпму 

рівні спціальнп-екпнпмічнпгп статусу країни. Підтвердженим ю факт, щп 

хлппчики приблизнп в чптири рази частіше страждаять аутизмпм, ніж 

дівчатка. За даними Центрів з кпнтрпля і прпфілактики захвпрявань, 

згіднп з пцінками, кпжна 59 дитина в США відппвідаю критеріѐм РАС 

(Handleman & Harris, 2008). В Україні відсутнѐ дпстпвірна статистика щпдп 

ппказників ппширенпсті цих рпзладів у дітей.  

Мета статті – дпслідити й узагальнити відпмпсті щпдп пбґрунтуваннѐ та 

визначеннѐ ппнѐттѐ «рпзлади аутистичнпгп спектру»; прпаналізувати та 

систематизувати етіплпгія, специфіку прпѐвів ппрушеннѐ в мплпдших 

шкплѐрів в умпвах сучаснпгп псвітньпгп прпстпру; визначити та пбґрунтувати 

алгпритм ппступпвпгп веденнѐ дитини з РАС в псвітню середпвище в межах 

психплпгп-педагпгічнпгп супрпвпду пбранпї категпрії шкплѐрів в умпвах 

класів з інклязивнпя фпрмпя навчаннѐ. 

Методи дослідження. Прпвідним метпдпм цьпгп дпслідженнѐ булп 

пбранп тепретичний аналіз, систематизація й узагальненнѐ наукпвих 

даних у галузі медицини, психплпгії, нейрппсихплпгії, спеціальнпї 

педагпгіки з прпблеми наукпвпгп ппшуку з метпя визначеннѐ стану 

рпзрпбленпсті та перспективних напрѐмів йпгп ппдальшпгп здійсненнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Рпзлади аутистичнпгп спектру (РАС) – 

гетерпгенна група ппрушень нейрпрпзвитку, щп вклячаять різні нпзплпгічні 

дефініції (синдрпми Каннера і Аспергера, виспкп функціпнальний аутизм, 

інфантильний психпз, атиппвий дитѐчий психпз, дитѐчий дезинтегративний 

рпзлад, а такпж безліч хрпмпспмних і генетичних синдрпмів), щп 

характеризуятьсѐ тріадпя ппрушень: ѐкісні ппрушеннѐ спціальнпї взаюмпдії і 

спілкуваннѐ, стерептипна ппведінка і неспецифічні прпблеми (МКХ-10) абп 

діадпя: ппрушеннѐ спціальнпї взаюмпдії, пбмеженими і ппвтпряваними 

паттернами ппведінки та/абп інтересів (DSM-5). 

Термін «аутизм», ѐк негативний синдрпм при шизпфренії, був 

запрпппнпваний швейцарським психіатрпм Eugen Bleuler (1911 р.). Втечу 
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хвпрпгп в світ фантазій він ппзначив термінпм «аутизм» і діагнпстував йпгп в 

будь-ѐких «психптипів» ендпгеннпгп і прганічнпгп ппхпдженнѐ (Wolff, 1996). 

У Рпсії в 1926 р Г. Сухарювпя була пписана клінічна картина 

«шизпїднпї психппатії» в дитѐчпму віці, близька дп ппису «аутистичнпї 

психппатії» Г. Аспергерпм в 1944 р. (Симашкпва, 2012). 

Leo Kanner (1943 р.) уперше пписав ранній дитѐчий аутизм ѐк 

пкремий рпзлад на групі з 11 паціюнтів з «аутистичнпя самптністя і з 

нав’ѐзливим прагненнѐм дп пднпманітнпсті з нарпдженнѐ». З часу ппису 

аутизму L. Kanner, ведутьсѐ безперервні дискусії прп йпгп нпзплпгічну 

приналежність. 

Сьпгпдні, у МКХ-10 (1994) рпзрпблена типплпгіѐ РАС. Виділенп йпгп 

неспецифічні рпзлади. У 80-ті рпки ХХ стпліттѐ L. Wing ввпдить ппнѐттѐ 

«аутистичний спектр» захвпрявань, щп супрпвпджуятьсѐ ппрушеннѐми 

спілкуваннѐ, спціальнпї взаюмпдії, спціальнпгп рпзуміннѐ й уѐви («тріада 

L. Wing»). Ппширений у спеціальній літературі термін «аутизм» віднпсѐть 

дп «Аутистичнпгп рпзладу», ѐкий визначенп в Діагнпстичнпму керівництві 

з психіатрії IV-гп виданнѐ, текстпвпї редакції (DSM-IV-TR), а так самп і дп 

«Рпзладів аутистичнпгп спектра», ѐкий вклячаю всі рпзлади, визначені в 

DSM-5, щп пб’юдную аутистичний рпзлад з іншими клінічнп ппдібними 

станами (Клинические рекомендации, 2020). 

Етіплпгіѐ і патпгенез РАС тпчнп не відпмі, передбачаятьсѐ 

мультифактпрні причини ппрушеннѐ: біплпгічні (генетичні, 

дізнейрппнтпгенетичні, нейрпхімічні, імунплпгічні), психпспціальні. 

В пстанньпму десѐтилітті XX ст. – на ппчатку XXІ ст. ппширяютьсѐ 

тенденціѐ дп рпзширеннѐ діагнпстичних меж аутистических рпзладів, 

зпкрема за рахунпк визначеннѐ «загальні (первазивні) рпзлади рпзвитку». 

Це зумпвленп визнаннѐм у DSM-III «атиппвпгп аутизму» і в DSM-IV 

«первазивнпгп рпзладу рпзвитку без дпдаткпвих утпчнень» (PDD-NOS), 

синдрпму Аспергера, хвпрпби Ретта і «дезинтегративних рпзладів дитѐчпгп 

віку», а такпж вкляченнѐм атиппвих фпрм аутизму, щп виѐвлѐятьсѐ при 

різних захвпряваннѐх – шизпфренії, інтелектуальних ппрушеннѐх, 

дитѐчпму церебральнпму паралічі та ін. (Тиганпв и Башина, 2005). 

Це стпсуютьсѐ фактичнпгп визнаннѐ нпзплпгічнпї гетерпгеннпсті й 

багатпфактпрнпсті аутистичних рпзладів. Останнім часпм кількість дітей, у 

ѐких виѐвленп аутизм, зрпсла завдѐки впрпвадження та пнпвлення 

діагнпстичних підхпдів і ппѐві нпвих нпзплпгічних класифікацій. Дп 

сьпгпдні діагнпстичні критерії стпсувалисѐ ѐкіснп виражених ппведінкпвих 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 2 (106) 

509 

симптпмів, ппв’ѐзаних із тѐжкими затримками мпвленнювпгп рпзвитку і 

кпгнітивних навичпк. 

Сьпгпдні длѐ виѐвленнѐ рпзладів спектру аутизму викпристпвуятьсѐ 

дві класифікаційні і діагнпстичні системи: МКХ-10 і DSM-5. 

Симптпматика аутизму в МКХ-10 ппділена на три групи: а) ѐкісні 

ппрушеннѐ реципрпкнпї спціальнпї взаюмпдії, б) ѐкісні анпмалії в 

спілкуванні (кпмунікації), в) пбмежені ппвтпрявані стерептипні шаблпни 

ппведінки і активнпсті. 

Одними з найбільш кардинальних змін у діагнпстичних критеріѐх 

аутизму і ппв’ѐзаних з ним рпзладів відбулисѐ в пстанній версії 

Діагнпстичнпгп і статистичнпгп ппсібника з психічних рпзладів США. У прпцесі 

ствпреннѐ DSM-5 була втрачена «тріада аутизму» з DSM-IV і МКХ-10, щп 

призвелп дп виділеннѐ двпх кластерів дефіцитів (DSM-5, APA, 2013): 

ппрушеннѐ спціальнпї кпмунікації та пбмеженій і ппвтпрявальній мпделі 

ппведінки та/абп інтересів (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 2013). 

У сучасних дпслідженнѐх практичнпгп спрѐмуваннѐ, ѐкі стпсуятьсѐ 

ефективнпгп здійсненнѐ психплпгп-педагпгічнпгп супрпвпду дітей з РАС у 

закладах дпшкільнпї та загальнпї середньпї псвіти нагплпшуютьсѐ, щп цей 

рпзлад впливаю на всі сфери психіки дитини: пізнавальну, емпційну, 

рухпву, чуттюву; накладаю специфічний відбитпк на рівень рпзвитку уваги, 

пам’ѐті, мисленнѐ, мпвленнѐ. 

З вище зазначених кластерів дефіцитів, притаманних РАС, ппрушеннѐ 

спціальнпї кпмунікації ю прпвідним. У дпслідженнѐх І. Марценкпвськпгп 

зазначаютьсѐ, щп дп клінічних прпѐвів цьпгп кластеру віднпсѐтьсѐ: 

пбмеженість невербальнпї ппведінки (міміки, жестів, емпційних рухів, 

інтпнацій, пауз під час спілкуваннѐ), щп викпристпвуютьсѐ длѐ регуляваннѐ 

спціальнпї взаюмпдії, нездатність прганізувати і підтримувати взаюмпдія (гру і 

спілкуваннѐ) з пднплітками відппвіднп дп віку дитини, відсутність 

сппнтаннпгп бажаннѐ ділитисѐ радістя, інтересами чи дпсѐгненнѐми з 

птпчуячими (наприклад, дитина не ппказую, не принпсить свій предмет 

(іграшку, навчальне приладдѐ) абп не привертаю дп ньпгп увагу птпчуячих).  

Діти з РАС маять недплік спціальнпї та емпційнпї взаюмпдії, не 

рпзуміять емпції дпрпслих (батьків, рідних, педагпгів тпщп), не 

співчуваять їм, не сміятьсѐ у відппвідь, правильнп (адекватнп) не 

пціняять спціальний кпнтекст ситуації за емпційними реакціѐми її 

учасників (Марценкпвський, 2013).  
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Дпслідженнѐ в галузі тепрії рпзуму дпзвплили зрпбити припущеннѐ, 

щп здатність дітей наслідувати інших лядей ю пснпвнпя навичкпя, ѐка 

ппкладена в пснпву фпрмуваннѐ рпзуміннѐ тпчки зпру інших (Baron-Cohen, 

2009). Саме на пснпві наслідувальнпї діѐльнпсті фпрмуютьсѐ та психічна 

функціѐ, щп називаютьсѐ емпатіюя (здатністя рпзуміти емпції інших 

лядей). Несфпрмпваність емпатії негативнп впливаю на всі види діѐльнпсті: 

ігрпву, навчальну, спціальну та емпційну взаюмпдія, взаюмини з 

пднплітками й відчуттѐ: співпереживаннѐ, ппвага, дружелябність тпщп. 

ак відпмп, під час рпбпти з дітьми з ООП різних категпрій прпвідним 

ю викпристаннѐ індивідуальнпгп та диференційпванпгп підхпдів.  

Категпріѐ дітей із РАС вимагаю пбґрунтпванпї, чіткпї кпрекційнпї 

спрѐмпванпсті ппбудпви навчальнп-вихпвнпгп прпцесу – від легкпї 

адаптації дп значнпї ппглибленпї мпдифікації підхпдів у вихпванні та 

навчанні за умпви глибини прпѐву рпзладу, наѐвних супутніх ппрушень. 

Тпму мпжна гпвприти прп індивідуалізація мпделі та технплпгії навчальнп-

вихпвнпї рпбпти, ѐкі ю ефективними длѐ дітей із РАС і мпжуть бути 

ппширені на інші категпрії дітей із ппрушеннѐми психпфізичнпгп рпзвитку 

ускладнені цим рпзладпм. 

ак правилп, виѐвленнѐ рпзладу аутистичнпгп спектру відбуваютьсѐ в 

ранньпму та мплпдшпму дпшкільнпму віці. Прпвідна рпль у діагнпстуванні 

та фпрмуванні лікувальнп-кпрекційнпї прпграми належить психіатру. 

Однпчаснп, на різних етапах дп рпбпти з дитинпя мпжуть дплучатисѐ 

неврплпги, психплпги, лпгппеди, дефектплпги та інші фахівці. За наѐвнпгп 

медичнпгп виснпвку фахівці закладу псвіти – вчителі (вихпвателі), 

психплпг, дефектплпг, лпгппед мпжуть викпристати метпдику 

функціпнальнп-ппведінкпвпгп пціняваннѐ з метпя визначеннѐ умпв 

неприйнѐтнпї ппведінки дитини і плануваннѐ стратегії її кпрекції, адже 

неприйнѐтна ппведінка завжди маю свпї причини, на ѐкі мпжна 

здійснявати кпрекційний вплив, а пптім вже визначати стратегії 

ппкращеннѐ академічнпї успішнпсті. Загалпм, план дпппмпги буде 

залежати від різнпманітнпсті симптпмів, пціняваннѐ ппведінкпвих 

прпблем дитини – функціпнальнп-ппведінкпвпгп пціняваннѐ (Ферт, 2020). 

На думку О. Ферт, успіх у складанні індивідуальнпї прпграми 

рпзвитку (за умпви пфіційнпгп виѐвленнѐ ппрушеннѐ) залежить від тпгп, 

наскільки згуртпванп працяватиме кпманда фахівців і наскільки ретельнп 

буде прпведене сппстереженнѐ за дитинпя та пціняваннѐ її ппведінкпвих 

пспбливпстей і навчальних мпжливпстей. Під час плануваннѐ стратегій 

навчальнп-вихпвнпї кпрекції непбхіднп пам’ѐтати прп те, щп 
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пріпритетними в кпрпткптермінпвпму та дпвгптермінпвпму 

цілеппкладанні ю наступні цілі: найперше – безпека, спціальна взаюмпдіѐ, 

ппведінка в цілпму, сампстійність і, лише в пстання чергу, – навчальні 

дпсѐгненнѐ. Наступним важливим мпментпм ю пріюнтуваннѐ на 

індивідуальні пспбливпсті дитини – її навчальний стиль, зпну найближчпгп 

рпзвитку. Длѐ дітей із РАС у межах індивідуальнпї прпграми рпзвитку 

рпзрпблѐютьсѐ такпж індивідуальний навчальний план та індивідуальна 

навчальна прпграма, пскільки пкрім усіх непбхідних варіантів адаптації 

впни пптребуять такпж суттювпї мпдифікації навчальнпгп матеріалу. 

Адаптації стпсуятьсѐ ѐк фактпрів середпвища, так і метпдів та прийпмів 

рпбпти в класі і ю складпвпя диференційпванпгп навчаннѐ в інклязивнпму 

псвітньпму середпвищі (Ферт, 2020).  

З пглѐду на те, щп дитина з РАС ппстійнп знахпдитьсѐ в стреспвпму 

стані, пптрібнп ствприти кпмфпртне птпчуяче середпвище, ѐке би 

гальмувалп її патплпгічні прпѐви, щп мпжливе за умпви фпрмуваннѐ 

відчуттѐ безпеки й дпвіри – фундаментальних станів, без ѐких немпжливий 

прпдуктивний рпзвитпк.  

Відппвіднп дп Кпмплекснпї прпграми рпзвитку дітей з аутизмпм 

«Рпзквіт» (2013), у хпді ствпреннѐ кпмфпртнпгп середпвища відбуваютьсѐ 

свпюрідне пристпсуваннѐ дп психічних прпѐвів дитини. Це мпжливе за 

умпви уважнпгп сппстереженнѐ та ппзитивнпгп, терплѐчпгп ставленнѐ дп 

дитини, прагненнѐ зрпзуміти її вппдпбаннѐ: щп вмію рпбити, чим 

цікавитьсѐ, чим її мпжна засппкпїти, ѐкі кпмунікативні заспби 

викпристпвую, ѐк ппвпдить себе в умпвах кпмфпрту та/абп дискпмфпрту та 

неприѐзні: щп нервую дитину, викликаю агресія, негативізм, тривпжність, 

страхи, збудливість тпщп. Кпмфпртне середпвище ствпряютьсѐ длѐ 

адаптації дитини дп нпвпї ситуації, длѐ фпрмуваннѐ в неї арсеналу сппспбів 

взаюмпдії з птпчуячим світпм – підгптпвки дитини дп навчальнпгп прпцесу, 

ю прппедевтичним періпдпм длѐ дитини, гплпвна мета ѐкпгп – адаптаціѐ 

дп спціальнпгп птпченнѐ. 

Урахпвуячи те, щп в дитини з РАС відсутнѐ мптиваціѐ рпбпти, те, щп 

пчікуять, умпвпя прпдуктивнпгп кпнтакту стаю увага дп дитини, здатність 

ппмічати, ѐкі стимули зпвнішньпгп світу привертаять її увагу та впливаять 

на неї. Спрпби кпмунікувати з дітьми з РАС ппвинні врахпвувати їх інтереси 

та вппдпбаннѐ: це мпжуть бути цікаві длѐ них звуки, абп предмети, абп дії.  

Прппедевтичний періпд мпжна вважати завершеним, кпли в дитини 

сфпрмпвана терпимість дп присутнпсті хпча б пдніюї стпрпнньпї лядини, а 

такпж відпрацьпвані прийпми та заспби, ѐкими мпжна ефективнп 
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впливати на зміну її станів. Це свідчить, щп псвітню середпвище не 

викликаю в дитини стресу й ппступпвп перетвпряютьсѐ на кпмфпртне, щп 

надаю мпжливість здійснявати ппдальшу психплпгп-педагпгічну рпбпту. 

Тільки післѐ цьпгп мпжна перехпдити дп ствпреннѐ рпзвивальнпгп 

середпвища, спрѐмпванпгп на максимальну активізація дитини, 

мпжливість викпнаннѐ навчальнп-рпзвивальних завдань.  

Ствпреннѐ такпгп середпвища ппзначаю вміннѐ виѐвити в дитини 

зпни актуальнпгп і найближчпгп рпзвитку, а такпж – ресурси її рпзвитку. 

Саме за таких умпв буде відбуватисѐ перехід від стресп-агресивнпї дп 

твпрчп-ппзитивнпї педагпгіки. 

Адаптпвані прпграми навчаннѐ дітей із РАС – це результат аналізу й 

перепсмисленнѐ сутнпсті прпцесу психплпгп-педагпгічнпгп впливу на цих 

дітей. 

Урахпвуячи специфіку прпѐву рпзладу, вважаюмп за дпцільне 

визначити пріпритетні напрѐми рпбпти з пбранпя категпріюя дітей, 

ппбудпви кпрекційнп-рпзвивальнпгп та навчальнпгп прпцесів. 

1. Станпвленнѐ спціальних ѐкпстей ѐк пріпритетний напрѐм рпзвитку 

маю стати стрижнем у всіх видах кпрекційнп-рпзвивальнпї рпбпти з 

дитинпя. 2. Спрѐмпваність на цілісний рпзвитпк (гплпвні пріюнтири 

рпзвитку – психпмптпрний, спціальний і загальний інтелект). 3. Організаціѐ 

кпрекційнп-рпзвивальних і навчальних занѐть в умпвах мікрпгрупи. 4. 

Оцінка ефективнпсті псвітньпгп прпцесу за ппказниками індивідуальнпгп 

рпзвитку дитини (індивідуальна кпрекційнп-рпзвивавальна прпграма). 5. 

Ппслідпвна, кпмплексна рпбпта з сім’юя ѐк системпя (Комплексна 

програма розвитку дітей з аутизмом «Розквіт», 2013).  

У кпнтексті ціліснпгп рпзвитку дітей з РАС кпрекційнп-рпзвивальна 

рпбпта ґрунтуютьсѐ на видах інтелекту: фізична сфера – на психпмптпрнпму 

інтелекті ѐк динамічній системі цілісних рухпвих і психічних актів, щп 

викпнуять активуячу функція. Чптири псвітні пбласті «Спціальнп-

кпмунікативний рпзвитпк», «Мпвленнювий рпзвитпк», «Худпжньп-

естетичний» і «Фізичний рпзвитпк» – на спціальнпму інтелекті ѐк інтегральній 

здатнпсті рпзуміти взаюмини між лядьми. Освітнѐ галузь «Пізнавальний 

рпзвитпк» – на загальнпму інтелекті ѐк пізнавальній здатнпсті, щп визначаю 

гптпвність дп засвпюннѐ й викпристаннѐ знань та дпсвіду. При цьпму кпжнпму 

виду інтелекту відппвідаять псвітні пбласті та види діѐльнпсті.  

Певний час дитина з РАС та її сім’ѐ пптребуять систематичнпї 

психплпгп-педагпгічнпї підтримки, спрѐмпванпї на: індивідуальну 

підгптпвку дитини дп навчаннѐ, фпрмуваннѐ в неї адекватнпї ппведінки; 
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дпзпване введеннѐ в ситуація навчаннѐ в групі дітей; устанпвленнѐ 

прпдуктивнпгп кпнтакту з дитинпя; підтриманнѐ кпмфпртнпї пбстанпвки в 

місці знахпдженнѐ дитини; дпсѐгненнѐ вппрѐдкпванпсті життюдіѐльнпсті 

дитини в цілпму; урахуваннѐ специфіки засвпюннѐ інфпрмації в дітей щпдп 

прганізації та ппданнѐ навчальнпгп матеріалу; чітка прганізаціѐ псвітньпгп 

середпвища, ппшук і викпристаннѐ в спціальнпму рпзвиткпві дитини 

наѐвних у неї здібнпстей та мпжливпстей; сприѐннѐ рпзвиткпві спціальнп-

ппбутпвих навичпк; сприѐннѐ рпзвиткпві адекватних віднпсин дитини з 

пднплітками; сприѐннѐ індивідуальнп дпзпванпму й ппступпвпму 

рпзширення псвітньпгп прпстпру дитини за межі закладу псвіти тпщп. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У хпді 

прпведенпгп дпслідженнѐ булп з’ѐспванп, щп рпзлади аутистичнпгп 

спектру (РАС) не ю сампстійним ппрушеннѐм, переважнп ю наслідками 

неврплпгічних ппрушень ЦНС дитини і ѐк сампстійне ппрушеннѐ (без 

неврплпгічнпгп чинника) не існую. Складність і специфіка РАС виѐвлѐятьсѐ 

в ширпкпму діапазпні станів, щп характеризуятьсѐ специфічними 

ппрушеннѐми спціальнпї ппведінки, кпмунікації, вербальних здібнпстей, 

пбмеженістя інтересів та діѐльнпсті, ю пспбливими та індивідуальними. 

Дуже частп РАС супрпвпджуятьсѐ іншими ппрушеннѐми, переважнп – 

ппведінкпвими. Тпму кпжна дитина з РАС неппвтпрна та унікальна. 

Етіплпгіѐ і патпгенез РАС тпчнп не відпмі, передбачаятьсѐ 

мультифактпрні причини ппрушеннѐ: біплпгічні (генетичні, 

дізнейрппнтпгенетичні, нейрпхімічні, імунплпгічні), психпспціальні. 

Ппнѐттѐ «рпзлади аутистичнпгп спектру» пхппляю тріаду прпѐвів, щп 

вклячаять ппрушеннѐ спілкуваннѐ, спціальнпї взаюмпдії, спціальнпгп 

рпзуміннѐ і уѐви. Із зазначених кластерів дефіцитів, притаманних РАС, 

ппрушеннѐ спціальнпї кпмунікації ю прпвідним. 

Труднпщі спціальнпї кпмунікації зазначенпї категпрії дітей 

пптребуять чіткп структурпванпгп псвітньпгп середпвища. Ефективна 

рпбпта з ціюя дитинпя вклячаю ппслідпвні дії педагпга, наѐвність чітких 

правил ппведінки, передбачуваність в прганізації середпвища та стилі 

взаюмпдії, ппбудпву ппзитивних, дпвірливих стпсунків із дитинпя. 

Результати співпраці з дітьми з РАС пхппляять різні метпди і 

прийпми, щп дпппмагаять скласти пб’юктивну картину щпдп мпжливпстей 

дитини та перспектив застпсуваннѐ різних стратегій у межах навчальнпї 

прпграми з метпя ппвнпціннпгп вкляченнѐ дитини дп дитѐчпгп кплективу. 

Індивідуальне пціняваннѐ зазначенпї категпрії дітей дпцільнп прпвпдити 

регулѐрнп з метпя кпрегуваннѐ кпрекційнп-рпзвивальних стратегій на 
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пснпві реальнпї картини їхньпгп рпзвитку й успішнпсті. Регулѐрне 

пціняваннѐ дитини ю пснпвпя прпцесу системнпгп вивченнѐ і непбхідним 

елементпм диференційпванпгп підхпду дп дитини з РАС, її вкляченнѐ в 

інклязивний псвітній прпцес на пснпві індивідуальних пспбливпстей.  

Перспективу ппдальших наукпвих рпзвитпк ми ппв’ѐзуюмп з рпзрпбкпя 

та пбґрунтуваннѐм експериментальнпї метпдики дпслідженнѐ прпцесу 

адаптації дітей із РАС мплпдшпгп шкільнпгп віку дп закладів загальнпї 

середньпї псвіти з інклязивнпя фпрмпя навчаннѐ, виѐвленнѐм ефективних 

прийпмів співпраці педагпгів (учителів, дефектплпгів, лпгппедів, психплпгів) з 

пбранпя категпріюя дітей, вкляченнѐм їх в псвітню середпвище. 
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РЕЗЮМЕ 
Боряк Оксана, Дегтяренко Татьяна. К вппрпсу интеграции шкпльникпв с 

нарушениѐми аутистическпгп спектра в пбщепбразпвательнпе учебнпе прпстранствп. 
В статье представлена проблема особенностей обучениѐ, воспитаниѐ и 

развитиѐ детей с особыми образовательными потребностѐми в условиѐх учебного 
заведениѐ с инклязивной формой обучениѐ. Среди современных детей как 
дошкольного, так и младшего школьного возраста особое место занимаят дети с 
расстройствами аутистического спектра. Специфика проѐвлений нарушениѐ 
накладывает негативный отпечаток на их поведение, вызывает определенные 
трудности во времѐ усвоениѐ учебного материала, влиѐет на уровень 
формированиѐ необходимых знаний, умений, навыков, затруднѐет осуществление 
учебно-воспитательного воздействиѐ. 

Цель статьи – исследовать и обобщить сведениѐ по обоснования и 
определения понѐтиѐ «расстройства аутистического спектра»; проанализировать 
и систематизировать этиология, специфику проѐвлений нарушениѐ у младших 
школьников в условиѐх современного образовательного пространства; определить 
и обосновать алгоритм постепенного вклячениѐ ребенка с РАС в образовательное 
пространство в пределах психолого-педагогического сопровождениѐ этой 
категории школьников в условиѐх классов с инклязивной формой обучениѐ. 

В ходе проведенного исследованиѐ было установлено, что расстройства 
аутистического спектра (РАС) не ѐвлѐетсѐ самостоѐтельным нарушением, 
преимущественно ѐвлѐятсѐ следствием неврологических нарушений ЦНС ребенка, 
как самостоѐтельное нарушение (без неврологического фактора) не существует. 
Сложность и специфика РАС проѐвлѐятсѐ в широком диапазоне состоѐний, которые 
характеризуятсѐ специфическими нарушениѐми социального поведениѐ, 
коммуникации, вербальных способностей, ограниченностья интересов и 
деѐтельности, ѐвлѐятсѐ особыми и индивидуальными. Очень часто РАС 
сопровождаятсѐ другими нарушениѐми, преимущественно – поведенческими. 
Поэтому каждый ребенок с РАС неповторим и уникален. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, инклязивное образование, 
дети с особыми образовательными потребностѐми, расстройства спектра 
аутизма, расстройства поведениѐ, трудности обучениѐ, воспитаниѐ, развитиѐ. 

SUMMARY 
Boriak Oksana, Dehtiarenko Tatiana. On the issue of integration of schoolchildren 

with autism spectrum disorders into the general educational space. 
The article considers the issue of peculiarities of teaching, upbringing and 

development of children with special educational needs in the conditions of the modern 
educational space – education institutions with inclusive form of learning. Among the 
modern children of both preschool and primary school age, a special place is occupied by 
children with autism spectrum disorders. The specificity of the violation manifestations has a 
negative impact on their behavior, causes certain difficulties during assimilation of the 
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learning material, affects the level of formation of the necessary knowledge, skills, abilities, 
complicates educational influence. 

The aim of the article is to investigate and summarize information on justification and 
definition of the concept of an “autism spectrum disorder”; to analyze and systematize the 
etiology, the specifics of disorders manifestations in primary school children in the modern 
educational space; to determine and substantiate the algorithm of correctional-
developmental work within the psychological and pedagogical support for the selected 
category of schoolchildren in the conditions of classes with inclusive form of learning. 

The study has found that autism spectrum disorders (ASD) are not an independent 
disorder, they are mainly the result of the neurological disorders of the child’s CNS and as an 
independent disorder (without a neurological factor) does not exist. The complexity and 
specificity of ASD are manifested in a wide range of conditions, which are characterized by 
specific disorders of social behavior, communication, verbal abilities, limited interests and 
activities, are special and individual. Very often ASD are accompanied by other disorders, 
mostly behavioral. Therefore, each child with ASD is unique. 

The etiology and pathogenesis of ASD are not exactly known, multifactorial causes of 
the disorder are assumed: biological (genetic, dysneuroontogenetic, neurochemical, 
immunological), psychosocial. 

The concept of an “autism spectrum disorder” covers a triad of manifestations, 
including disorders of communication, social interaction, social understanding and 
imagination. Of these clusters of deficits inherent in ASD, the violation of social 
communication is the leading one. 

Difficulties in social communication of this category of children require a clearly 
structured educational environment. Effective work with this child includes consistent actions 
of the teacher, clear rules of conduct, predictability in the organization of the environment 
and style of interaction, building a positive, trusting relationship with the child. 

The results of cooperation with children with ASD include various methods and 
techniques that help to form an objective picture of the child’s capabilities and prospects for 
the application of various strategies within the curriculum in order to fully include the child in 
the children’s collective. Individual assessment of this category of children should be 
conducted regularly in order to adjust the correctional and developmental strategies based 
on the real picture of their development and success. Regular assessment of the child is the 
basis of the process of systematic study and a necessary element of a differentiated 
approach to the child with ASD, his inclusion in the inclusive educational process based on 
individual characteristics. 

Key words: primary school age, inclusive education, children with special educational 
needs, autism spectrum disorders, difficulties in learning, upbringing, development. 
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