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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО 

КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
 

У статті проаналізовано сутність та значеннѐ мотиваційного компоненту 
готовності студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта до роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами. Визначено, що длѐ розвитку мотиваційного 
компоненту найбільш ефективними ю інтерактивні технології підготовки 
студентів. Описано особливості використаннѐ різних інтерактивних технологій в 
освітньому процесі закладів вищої освіти. Зроблено висновок про те, що 
інтерактивні технології наочно відтворяять майбутня професійну взаюмодія і 
даять змогу апробувати знаннѐ здобувачів вищої освіти на практиці в максимально 
наближеній до практичної діѐльності, інтерактивній формі.   

Ключові слова: інтерактивні технології, професійна готовність, формуваннѐ 
готовності, мотиваційний компонент, підготовка фахівцѐ.   

 

Постановка проблеми. У час соціально-економічних перетворень 

актуальним стаю формуваннѐ компетентного фахівцѐ із професійно 

значущими характеристиками. Становленнѐ професіонала починаютьсѐ ще 

під час навчаннѐ в закладі вищої освіти й вирішальну роль при цьому відіграю 

навчальна мотиваціѐ здобувачів вищої освіти. За визначеннѐм Л. Дзябко, 

навчальний мотив розуміютьсѐ ѐк система соціальних, природних і 

особистісних чинників, ѐкі спонукаять відвідувати заклад освіти, виконувати 

вимоги викладачів, вклячатисѐ у процес навчаннѐ, долати труднощі, 

реалізовувати власні схильності в освітньому процесі, розвивати здібності, 

прагнути до навчальної взаюмодії тощо (Дзябко, 2011, с. 89).  

Аналіз актуальних досліджень. Навчальну мотивація майбутніх фахів-

ців вивчали: О. Карпенко, І. Мельничук, Т. Слободѐн та ін. (Журавель, 2010; 

Мельничук, 2008; Лѐх, 2010; Нікітіна, 2010; Слободѐн, 2008). О. Карпенко 

зауважую, що мотиваціѐ ю клячовоя складовоя успішної діѐльності ѐк 

працівника, так і здобувача вищої освіти (Карпенко, 2008, c. 19). Зокрема, 

результати дослідженнѐ Т. Слободѐн свідчать, що головними мотивами в 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

4 

освітньому процесі здобувачів вищої освіти ю мотиви, що стосуятьсѐ 

навчальної діѐльності тільки опосередковано, тобто вирішальним мотивом у 

їх навчанні ю одержаннѐ диплому; а бажаннѐ отримати та мотиваціѐ набуттѐ 

фахових знань знаходѐтьсѐ на середньому та низькому рівні (Слободѐн, 2008, 

с. 74-75). О. Карпенко дослідила, що головними мотивами абітуріюнтів ю: 

пізнавальний інтерес, потреба здобути гуманітарну освіту (38,5 %); 

професійний інтерес (40,7 %); соціальні мотиви (8 %) (Карпенко, 2008, с. 20).   

Метою нашої статті ю визначеннѐ особливостей застосуваннѐ інтерак-

тивних технологій ѐк засобу формуваннѐ у студентів мотиваційного компо-

ненту готовності до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.  

Длѐ реалізації мети було використано такі методи дослідження: 

загальнонаукові (аналіз, синтез, зіставленнѐ, узагальненнѐ, систематизаціѐ) 

длѐ вивченнѐ наукових джерел із проблеми дослідженнѐ; конкретно-наукові: 

метод порівнѐльного аналізу, за допомогоя ѐкого схарактеризовано середні 

числові значеннѐ мотивів навчальної діѐльності майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Результатом професійної підготовки 

здобувача вищої освіти ю його готовність до майбутньої професії та 

отриманнѐ професійних компетентностей.  

На нашу думку, клячовим аспектом готовності студентів до роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами (далі діти з ООП) ю мотиваційний 

компонент, ѐкий вклячаю оріюнтація майбутніх фахівців на діалогічне спіл-

куваннѐ, партнерство і взаюмодія з учнѐми та позитивне ставленнѐ до них.  

Длѐ діагностики навчальної мотивації здобувачів вищої освіти 

спеціальності 016 Спеціальна освіта нами використано опитувальник 

«Діагностика учбової мотивації студентів» (Н. Бадмаюва) (Дзябко, 2011, 

с. 107-110). Результати дослідженнѐ відображено в таблиці 1.  

Як свідчать результати проведеного дослідженнѐ, у майбутніх 

корекційних педагогів найбільш виражений комунікативний навчальний 

мотив та мотив творчої самореалізації. На середньому рівні вираженості 

знаходѐтьсѐ соціальні, професійні та мотиви уникненнѐ. Найменш 

вираженими ю мотив престижу та учбово-пізнавальний. Таким чином, 

можна проаналізувати, що у студентів усіх курсів, крім другого, переважаю 

комунікативний мотив навчальної діѐльності. Тоді ѐк найменший рівень 

вираженості в більшості студентів маю учбово-пізнавальний мотив.     

Виходѐчи з цього, вважаюмо, що длѐ підготовки високопрофесійних 

фахівців, здатних адаптуватисѐ до змінних умов дійсності, важливим ю 

застосуваннѐ інноваційних методів навчаннѐ, що спрѐмовані на ефективне 
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засвоюннѐ знань студентами, розвиток їх інтелекту, набуттѐ вмінь і навичок, 

досвіду самоосвіти, ѐкостей, ѐкі сприѐтимуть творчій самореалізації.  

Таблицѐ 1 

Порівняльна характеристика середніх числових значень мотивів 

навчальної діяльності майбутніх фахівців спеціальності 016 Спеціальна 

освіта I-ІV курсів 

Мотиви Курси Загальний 

показник 

Ранжуваннѐ 

I II III IV 

Комунікативні мотиви 3,41 2,90 3,39 3,46 3,42 7 

Мотиви уникненнѐ 2,96 3,13 3,02 2,91 3,0 3 

Мотиви престижу 3,04 2,63 3,16 3,09 2,98 2 

Професійні мотиви 3,28 2,56 3,00 3,37 3,05 4 

Мотиви творчої 

самореалізації 

3,39 2,92 3,11 3,47 3,22 6 

Учбово-пізнавальні 

мотиви 

3,09 2,45 2,85 3,14 2,88 1 

Соціальні мотиви 3,22 2,78 3,17 3,31 3,12 5 
 

Сьогодні поширені такі форми взаюмодії викладача та здобувачів вищої 

освіти на навчальних занѐттѐх: пасивна, активна та інтерактивна, залежно від 

вибору ѐких добираятьсѐ й відповідні навчальні методи (Журавель, 2010; 

Лѐх, 2010; Нікітіна, 2010, с. 30). Відповідно до вимог сучасності, у процесі 

підготовки фахівців спеціальності 016 Спеціальна освіта набуваю особливої 

актуальності застосуваннѐ різноманітних педагогічних інновацій, що 

ґрунтуятьсѐ на суб’юкт-суб’юктній (активній) взаюмодії учасників освітнього 

процесу (Мельничук, 2011, с. 4). Саме, такими інноваціѐми виступаять – 

інтерактивні технології, ѐкі, на думку, Т. Войцѐх, Т. Журавель, Т. Лѐх, 

І. Мельничук, О. Нікітіна та ін., ю найбільш ефективними длѐ засвоюннѐ знань і 

набуттѐ досвіду взаюмодії (Войцѐх, 2015, с. 7). Т. Войцѐх вважаю, що 

інтерактивність ю спеціально організованоя пізнавальноя діѐльністя, що маю 

виражену соціальну спрѐмованість та ю процесом взаюмного впливу суб’юктів 

один на одного. Крім того, застосуваннѐ інтерактивних технологій 

уможливляю створеннѐ ситуацій успіху, сприѐю: активізації мисленнювої 

діѐльності, активної міжсуб’юктної взаюмодії, свободи вибору, 

смислотворчості, рефлексії, емоційності, інтересу та професійної мотивації 

(Мельничук, 2011, с. 21). Отже, до інтерактивних методів належать методи 

організації процесу соціальної взаюмодії, результатом ѐкої виступаять нові 

знаннѐ, уміннѐ й навички.   

Відтак, інтерактивне навчаннѐ сприѐю стимулявання розумової, 

емоційної та соціальної активності майбутніх фахівців у практичній 
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діѐльності та виступаю сукупністя послідовних та закономірних 

активностей викладача та здобувачів вищої освіти, на основі застосуваннѐ 

засобів інтерактивних технологій (Мельничук, 2011, с. 21). Слід відмітити, 

що інтерактивні технології оріюнтовані на домінуваннѐ активності учасників 

у процесі навчаннѐ, а також широку взаюмодія їх ѐк із педагогом, так і між 

собоя (Журавель, 2010; Лѐх, 2010; Нікітіна 2010, с. 33). 

Основними складовими інтерактивного підходу ю виконаннѐ 

учасниками інтерактивних вправ та завдань, головна особливість ѐких 

полѐгаю у спрѐмуванні їх на закріпленнѐ матеріалу й вивченнѐ нового. Серед 

них виділѐять: творчі завданнѐ;  роботу в малих групах; рольові, імітації, 

ділові та навчальні ігри; застосуваннѐ суспільних ресурсів (зустріч зі 

спеціалістом, екскурсії); позааудиторні методи навчаннѐ: змаганнѐ, радіо та 

газети, фільми, спектаклі, виставки, презентації, пісні, казки; робота учасника 

у ролі ведучого групи (методика «рівний – рівному»); проблемні та дискусійні 

питаннѐ і проблеми, зокрема: проюктивні техніки, «один – вдвох – усі разом», 

шкала переконань, «каруселі», «зміни позиція», телевізійні ток-шоу, дебати, 

симпозіум тощо; розв’ѐзаннѐ проблем («дерево рішень», «мозковий штурм», 

«аналіз казусів», «переговори та медіаціѐ») тощо (Журавель, 2010; Лѐх, 2010; 

Нікітіна 2010, с. 33). Отже, до інтерактивних відносѐтьсѐ методи навчаннѐ, ѐкі 

організовуять процес взаюмодії та сприѐять виникнення в учасників 

«народженнѐ нового» знаннѐ.  

І. Мельничук вважаю, що комплексним засобом інтерактивних 

технологій ю навчальні тренінги, у ѐких реалізуятьсѐ необхідні умови 

розвитку особистісного і фахового зростаннѐ здобувачів вищої освіти, ѐкі 

вклячаять різноманітні ігрові технології (Мельничук, 2011, с. 22). 

Відтак, інтерактивні ігри ѐвлѐятьсѐ найбільш поширеним та 

ефективним методом взаюмодії між учасниками навчально-виховного 

процесу (Войцѐх, 2015, с. 43). Основним їх завданнѐм ю створеннѐ умов длѐ 

виділеннѐ учасниками нового значущого длѐ себе досвіду поведінки, ѐкий 

допоможе зрозуміти та здійснити аналіз труднощів, що виникали в різних 

життювих ситуаціѐх. Інтерактивна гра визначаютьсѐ ѐк активний метод навчан-

нѐ, що уможливляю зміну індивідуальної моделі поведінки та набуттѐ нового 

досвіду, що ю результатом спеціально організованої взаюмодії учасників.  

Ураховуячи результати діагностики, з метоя підвищеннѐ мотивації 

навчальної діѐльності здобувачів вищої освіти за спеціальністя 016 

Спеціальна освіта, вважаюмо за необхідне запроваджувати різноманітні 

інтерактивні технології. У своїй викладацькій діѐльності ми застосовуюмо 

такі форми роботи:  
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1. Активні методи навчаннѐ: участь у науково-практичних 

конференціѐх, семінарах, круглих столах, активне обговореннѐ проблем із 

фахівцѐми-практиками тощо. Зокрема, ці методи сприѐять стимулѐції 

пізнавального інтересу та цікавості здобувачів вищої освіти; розвитку 

професійного мисленнѐ (наприклад, створеннѐ проблемних педагогічних 

ситуацій, ѐкі стимуляять до дискусії).  

2. Тренінгу особистісного зростаннѐ, з метоя стимулѐції розвитку 

професійно важливих ѐкостей здобувачів вищої освіти. Наприклад, нами 

проводивсѐ тренінг, ѐкий вклячав занѐттѐ, що розвивали інтраперсональну 

та інтерперсональну конструктивну активність, зокрема: саморегулѐція, 

самостійність, креативність, інтелектуальність; конструктивну активність: 

комунікабельність, емпатійність, моральність, відповідальність; трансперсо-

нальну конструктивну активність: Его-ідентичність, самоприйнѐттѐ, аутентич-

ність, трансцендентність, самоактуалізація. На нашу думку, всі ці складові 

особистості ю важливими в майбутній діѐльності здобувачів вищої освіти.    

3. Активне використаннѐ ігрових технологій роботи. З досвіду роботи 

можна сказати, що це значно сприѐю підтримці інтересу здобувачів вищої 

освіти до навчаннѐ. Зокрема, ми активно застосовуюмо в освітньому 

процесі: соціальні ігри, такі ѐк: Гянтера Хорна «Сімейні псикрети», 

«Коржики», «Хаос», «Прийомні псикрети», «Особливі псикрети»; 

психологічні ігри із застосуваннѐм методу казкотерапії «Скринѐ доброго 

чарівника», «Майстер казок», «Берегині саду»; метафоричні асоціативні 

картки («Сімейні цінності», «Таюмниці моюї душі», «Життюві ситуації та 

кризи», «Проблеми-бульбашки» та ін.); психологічні листівки з притчами 

(«Кроки до мудрості», «Скарбницѐ життювих сил») та ін.  

Досить актуальноя, на нашу думку, ю психологічна соціальна гра 

«Звичайні сім’ї – незвичайні діти». Цѐ гра ю авторськоя модифікаціюя гри 

Гянтера Хорна та ю особливо актуальноя в роботі з сім’ѐми, ѐкі виховуять 

дітей із порушеннѐми психофізичного розвитку.  

Ми використовували гру на практичних занѐттѐх зі здобувачами 

вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта з метоя кращого 

розуміннѐ ними внутрішньо-сімейних і соціальних процесів, у ѐких 

знаходитьсѐ сім’ѐ дитини з особливими освітніми потребами. 

Опишемо особливості її застосуваннѐ. Гра вклячаю набір зі 130 

карток з висловляваннѐми, ѐкі описуять різноманітні аспекти емоційної й 

соціальної компетентності, властивої цій категорії сімей. Можна 

доповнявати гру картками, підготовленими учасниками самостійно. Длѐ 
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прикладу: «Я приймая те, що ляди можуть по-різному ставитисѐ до 

особливостей моюї дитини», «Життѐ здаютьсѐ мені несправедливим» тощо.  

Згідно з правилами гри, учасники повинні витѐгнути по одній картці і 

зачитати її. Якщо прочитане властиве длѐ учасника, то він залишаю картку 

собі, або передаю картку іншому учаснику, ѐкщо вважаю, що її зміст більше 

підходить длѐ нього, при цьому, обґрунтовуячи своя думку. За умови, що 

картка не підходить ні йому, ні іншому учаснику, то вона відкладаютьсѐ в 

«кошик длѐ сміттѐ». Коли всі картки розподілені, учасники зачитуять вголос 

збережені в себе картки та аналізуять їх. Викладач при цьому спостерігаю та 

керую ігровим процесом. Цѐ гра допомагаю: відреагувати почуттѐ; знизити 

емоційну напругу; одержати зворотній зв’ѐзок; усвідомити і проаналізувати 

теми, заборонені суспільством; повірити в себе; різносторонньо подивитись 

на проблеми сімей, ѐкі виховуять дітей із особливими освітніми потребами.  

Вважаюмо, що оволодіннѐ студентами методикоя проведеннѐ гри 

дозволить використовувати її в майбутній професійній діѐльності з метоя 

адекватного сприйнѐттѐ ситуації; гармонізації внутрішньо-сімейного 

спілкуваннѐ родин, де виховуятьсѐ діти з особливими освітніми потребами, 

наданнѐ підтримки батькам цих дітей; відкриттѐ нових можливостей і 

ресурсів сім’ї у взаюмодії з рідними та соціумом. Адже, гра створена 

спеціально длѐ роботи з сім’ѐми, ѐкі виховуять дітей із особливими освітніми 

потребами. Гра допомагаю батькам та їхнім дітѐм зрозуміти й поділитисѐ з 

іншими своїми прихованими переживаннѐми і непростими думками в 

безпечному колі гравців. Це сприѐю розвиткові впевненості в собі і власних 

силах, адекватному сприйнѐття життювої ситуації. Відкриваятьсѐ нові 

можливості й ресурси у взаюмодії з дитиноя, близькими, соціумом.  

Досить цікавоя в застосуванні ю метафоричні асоціативні картки 

«Компас вибору професії» (О. Блінов), ѐкі призначені длѐ розкриттѐ 

свідомих і несвідомих виборів професійної діѐльності лядини, проведеннѐ 

аналізу її мотиваційних переваг. Картки рекомендуюмо використовувати на 

першому курсі під час вивченнѐ навчальної дисципліни «Вступ до 

спеціальності». Сяжетом ю 108 карток, на ѐких ю авторське зображеннѐ 

повсѐкденного життѐ лядей, їх робочого одѐгу та професійної діѐльності. 

Крім цього, у грі застосовуять картки з порадами длѐ швидкого досѐгненнѐ 

мети в житті, картки з діловими та особистісними ѐкостѐми, схеми-

платформи длѐ поглибленого вивченнѐ психологічних особливостей 

особистості та її відповідності вибраній професії, матрицѐ професій. 

З допомогоя «Компасу вибору професії» можна вирішити такі 

завданнѐ: провести презентація різних професій у простій доступній длѐ 
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студентів формі; активізувати визначеннѐ професійних переваг лядини 

через емоційно-образне сприйнѐттѐ їх сяжетів; розкрити наѐвність 

сенситивних професійних особистісних ѐкостей; здійснити розкриттѐ 

потенціалів лядини; скласти психологічний портрет особистості; 

змоделявати ситуації з теперішньої та майбутньої діѐльності; розкрити і 

змоделявати проѐв внутрішніх потреб і переваг лядини до тіюї чи іншої 

професії; розкрити здібності лядини до групової роботи.  

Таким чином, застосуваннѐ інтерактивних технологій сприѐтиме 

розвиткові комунікативності та креативності здобувачів вищої освіти; 

наочному відтворення майбутньої професійної діѐльності й 

уможливляватиме апробація їх знань на практиці в інтерактивній 

взаюмодії, ѐка максимально подібна до практичної діѐльності.   

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, за 

результатами діагностики у студентів переважаю комунікативний мотив 

навчальної діѐльності та мотив творчої самореалізації. На нашу думку, длѐ 

того, щоб досѐгти високого рівнѐ професійної готовності здобувачів вищої 

освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта, потрібно процес фахової 

підготовки будувати з допомогоя інтерактивних технологій, розвиваячи їх 

прагненнѐ до самоосвіти, формуячи професійну зрілість за допомогоя їх 

активної участі в інтеракціѐх, навчаячи виѐвлѐти професійно-важливі 

ѐкості й розвиваячи вміннѐ рефлексії професіогенезу.  

Перспективними напрѐмами нашого дослідженнѐ ю складаннѐ 

програми підвищеннѐ рівнѐ розвитку навчальної мотивації з 

використаннѐм інтерактивних технологій та її апробаціѐ у процесі фахової 

підготовки в закладі вищої освіти.  
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РЕЗЮМЕ 
Бугера Юлия, Дидык Наталья. Интерактивные технологии как средство 

формированиѐ мотивационного компонента готовности студентов к работе с детьми с 
особыми образовательными потребностѐми.  

В статье проанализированы сущность и значение мотивационного 
компонента готовности студентов специальности 016 Специальное образование к 
работе с детьми с особыми образовательными потребностѐми. Отмечено, что длѐ 
подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных адаптироватьсѐ к 
изменѐящимсѐ условиѐм действительности, важным ѐвлѐетсѐ применение 
интерактивных технологий подготовки студентов. Описаны особенности 
использованиѐ различных интерактивных технологий в учебном процессе 
учреждений высшего оразованиѐ. Сделан вывод о том, что интерактивные 
технологии наглѐдно воспроизводѐт будущее профессиональное взаимодействие и 
позволѐят апробировать свои знаниѐ на практике в максимально приближенной к 
практической деѐтельности, интерактивной форме. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, профессиональнаѐ 
готовность, формирование готовности, мотивационный компонент, подготовка 
специалиста. 

SUMMARY 
Bugera Yuliia, Didyk Nataliia. Interactive technologies as a means of forming a 

motivational component of students’ readiness to work with children with special 
educational needs.  

The article analyzes the essence and significance of the motivational component of 
readiness of students of speciality 016 Special education to work with children with special 
educational needs. 

The results of diagnostics of the educational motivation of future specialists of this 
speciality are described. In particular, it was determined that in students of all courses, 
except the second, dominate the communicative motive of the educational activity, and the 
lowest level of expression in most students has a learning-cognitive motive. 

It is highlighted that for the training of highly qualified specialists able to adapt to 
changing conditions of reality it is important to use innovative teaching methods aimed at 
effective learning by students, development of their intelligence, skills, self-education, 
qualities that will promote creative self-realization. 

It is noted that application in the speciality 016 Special Education of pedagogical 
innovations, which are based on the active subject-subject interaction of the participants of 
the educational process, is especially relevant in the process of training specialists. It is 
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determined that the interactive technologies of student training are the most effective for 
the development of the motivational component. 

Peculiarities of using various interactive technologies in the educational process of 
higher education institutions are described. 

It is highlighted that achieving a high level of readiness of future specialists for 
professional activity is possible if the process of professional training will focus on a 
generalized model of the system of training future specialists using interactive technologies; 
to form in them stable motives of professional growth based on active participation in 
interactions, aspiration to self-education, a reflection of a professional genesis, a statement 
of results of professional self-development. 

It is concluded that interactive technologies clearly reproduce future professional 
interaction and allow testing one’s knowledge in practice in the closest to practical activities, 
interactive form. 

Key words: interactive technologies, professional readiness, readiness formation, 
motivational component, specialist training.  

 

УДК 37.015.3-056.313:316.362 
Валько Тетяна  

Кам’ѐнець-Подільський національний  

університет імені Івана Огіюнка 

ORCID ID 0000-0002-2173-3428 

DOI 10.24139/2312-5993/2020.09/011-020 
 

ПОГЛЯДИ ПЕДАГОГІВ З ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СІМ’Ю В ПІДЛІТКІВ З 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 
 

У статті представлено результати дослідженнѐ участі педагогів у процесі 
формуваннѐ уѐвлень про сім’я в підлітків з інтелектуальними порушеннѐми. На 
основі анкетуваннѐ виѐвлено характерне превеляваннѐ впливу спеціального закладу 
освіти та педагогів, зокрема, над тим вихованнѐм, що здійсняютьсѐ батьками в 
родині. Обґрунтовано наѐвність труднощів у формуванні повноцінної моделі родини 
в підлітків з інтелектуальними порушеннѐми. Виокремлено чинники, що впливаять 
на підвищеннѐ ѐкості формуваннѐ уѐвлень про сім’я даної категорії учнів. 

Ключові слова: педагоги, підлітки, інтелектуальне порушеннѐ, уѐвленнѐ про 
сім’я, заклад спеціальної освіти. 

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток спеціальної освіти в Україні 

актуалізую проблему готовності педагогічних працівників до формуваннѐ в 

учнів соціальної та громадѐнської компетентностей. Відповідно, одним із 

основних завдань спеціального закладу освіти ю підготовка учнів до 

самостійного сімейного життѐ та формуваннѐ комплексу необхідних длѐ 

цього уѐвлень. Вплив батьків зазвичай ю домінувальним, проте підлітки з 

інтелектуальними порушеннѐми, зокрема, ті, ѐкі навчаятьсѐ в закладах 

інтернатного типу, більшу частину свого часу перебуваять в оточенні 

педагогічного персоналу, через що сімейний вплив зводитьсѐ до мінімуму. 

Водночас інтелектуальне порушеннѐ заважаю учнѐм повноцінно осмислити 
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глибину родинних взаюмостосунків, передумови їх формуваннѐ й 

перспективи розвитку. 

Аналіз актуальних досліджень. У науково-педагогічній літературі 

проблему формуваннѐ уѐвлень про сімейне життѐ в дітей досліджували 

Т. Демидова, В. Петренко, А. Чернова та ін.  

Окремі аспекти проблеми підготовки дітей з інтелектуальними 

порушеннѐми до самостійного сімейного життѐ в контексті їх статевого 

вихованнѐ представлені в наукових працѐх Н. Бастун, О. Денисової, 

В. Левицького, М. Матвюювої, С. Миронової, А. Мухіної; морального – 

В. Воронкової, І. Єременка, Н. Коломинського, О. Хохліної; соціалізації – 

Н. Галімової, М. Гогіна, О. Мастякової, Г. Шаумарова та ін.  

Психологічні особливості формуваннѐ уѐвлень про сім’я підлітків з 

інтелектуальними порушеннѐми представлено в дослідженнѐх А. Іваненко 

(Іваненко, 2014, с. 57). 

А. Іваненко, Н. Колодинським, О. Мастяковоя, С. Мироновоя та ін. 

було наголошено, що основним джерелом підготовки до самостійного 

сімейного життѐ учнів з інтелектуальними порушеннѐми ю школа та 

психолого-педагогічний персонал. 

Недостатньо вивченоя ю участь педагогів у формуванні уѐвлень про 

майбутня сім’я в підлітків з інтелектуальними порушеннѐми; характер 

труднощів з ѐкими вони стикаятьсѐ в роботі, шлѐхи їх подоланнѐ; 

співвідношеннѐ значимості впливу спеціального закладу освіти і 

батьківського вихованнѐ на підготовку учнів до створеннѐ власної сім’ї. 

Метою статті ю аналіз роботи вчителів і вихователів спеціальних 

закладів освіти щодо формуваннѐ уѐвлень про сім’я в учнів з 

інтелектуальними порушеннѐми, вивченнѐ поглѐдів педагогів щодо 

визначеннѐ готовності підлітків з інтелектуальними порушеннѐми до 

самостійного сімейного життѐ. 

Методи дослідження включають аналіз загальної та спеціальної 

літератури з метоя з’ѐсуваннѐ стану вивченнѐ досліджуваної проблеми, 

узагальненнѐ та систематизаціѐ теоретичних положень, вивченнѐ особових 

справ учнів, анкетуваннѐ педагогічного персоналу спеціальних закладів освіти. 

Виклад основного матеріалу. «Уѐвленнѐ про майбутня сім’я» 

розглѐдаютьсѐ Т. Демидовоя, Н. Смирновоя, Т. Мішиноя ѐк компонент, що 

вклячаю в себе комплекс уѐвно відтворених образів, що відображуять 

характерні ознаки майбутнього сімейного життѐ, а саме: образ майбутнього 

чоловіка, дружини, дітей; образ майбутнього сімейного життѐ (його рольова 

структура, побутова та економічні сфери, особливості спілкуваннѐ та 
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взаюмодії в родині, стратегії вихованнѐ дітей). Т. Демидовоя було виділено 

основні структурні компоненти уѐвлень про сім’я, а саме: когнітивний 

(система знань про сімейне життѐ і себе ѐк майбутнього сім’ѐнина), 

емоційно-ціннісний (ставленнѐ до майбутньої сім’ї, батьків і сімейного 

життѐ та їх оцінка) і поведінковий (ідентифікаційна поведінка в сім’ї і моделі 

поведінки в конфліктних ситуаціѐх у сім’ї) (Демидова, 2003, с. 13). 

Г. Шаумаров, С. Миронова, О. Мастякова вказуяять, що велика 

відповідальність у підготовці майбутнього сім’ѐнина покладаютьсѐ саме на 

заклад, у ѐкому навчаютьсѐ учень із інтелектуальним порушеннѐм (Миронова, 

116, с. 30). У практиці спеціальних закладів освіти щодо підготовки учнів до 

сімейного життѐ Г. Шаумаров вважаю доцільним: ураховувати особливості 

порушеннѐ психіки, віковий період та особливості батьківських сімей учнів. 

Науковець наголошую на тому, що школа маю бути першим і основним 

джерелом статевої просвіти учнів (Шаумаров, 1990, с. 25).  

Емпіричне дослідженнѐ поглѐдів педагогів щодо формуваннѐ уѐвлень 

про сім’я в підлітків з інтелектуальними порушеннѐми здійснявалось на базі 

на базі КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Горлицѐ» Дніпропетровської 

обласної ради», Комунального закладу освіти «Дніпропетровський навчально-

реабілітаційний центр №1» Дніпровської обласної ради, Тернопільської 

спеціальної загальноосвітньої школи Тернопільської міської ради длѐ дітей, ѐкі 

потребуять корекції розумового розвитку, Заліщицького обласного 

багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру. 

На запитаннѐ анкети дали відповіді 64 педагоги. Дослідженнѐ 

здійснявалось анонімно та індивідуально. Респонденти не були обмежені в 

часі. Представлені в анкеті запитаннѐ передбачали отриманнѐ відкритих та 

розгорнутих відповідей. Нас цікавили передусім думки, рефлексивні 

судженнѐ та результати педагогічного досвіду респондентів. 

Респондентам було запропоновано відверто розповісти про те, чи чули 

вони від вихованців розповіді про своїх батьків та родину в цілому. 100 % 

педагогів відповіли «так» і поѐснили, що ці розповіді були різними, не 

завжди позитивними: «розповідаять про стосунки між батьками, 

відносини з братами і сестрами, конфлікти в родинах, фінансові 

проблеми»; «ділѐтьсѐ спогадами, враженнѐми, отриманими під час 

свѐткувань, канікул»; «розказуять про наболіле»; «розповідаять про свої 

домашні обов’ѐзки»; «розказуять про свої досѐгненнѐ» та інше. 

На запитаннѐ про те, чи помічали педагоги, що їх вихованці наслідуять 

поведінку та поглѐди на сімейне вихованнѐ своїх батьків, 94 % респондентів 

відповіли «так» і поѐснили: «учні наслідуять звички батьків у побуті»; 
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«реакції під час конфліктних ситуацій»; «наслідуять манеру спілкуваннѐ 

та поведінки»; «переймаять від батьків поглѐди на життѐ, ставленнѐ до 

оточуячих лядей». Це може свідчити про те, що підлітки досить часто 

згадуять батьків, ляблѐть про них розповідати, сумуять за домом. Лише 6 % 

учителів не помічали подібного в поведінці своїх учнів та їх батьків.  

Педагоги одностайні в тому, що підлітки досить рідко (31 % відповідей), 

або взагалі ніколи (25 %) не говорѐть про те, що прагнуть бути схожими на 

своїх батьків. Можливо, це обумовлено тим, що свідомо учні не хочуть 

наслідувати поведінку своїх батьків, або наѐвністя негативного виховного 

впливу, ѐкий зумовляю неприюмні переживаннѐ та асоціації. Педагоги 

вказали, що учні аргументуять це тим, що «тато п’ю»; «мене часто б’ять у 

сім’ї», наѐвністя іншого ідеалу наслідуваннѐ. 

44 % учнів прагнуть у майбутньому бути схожими на своїх батьків. На 

думку респондентів, це проѐвлѐютьсѐ в тому, що «учні постійно розповідаять 

про своїх батьків»; «прагнуть, щоб майбутній чоловік був схожим на 

батька», «вихвалѐятьсѐ перед однокласниками родинними надбаннѐми» та 

ін. Це може бути зумовлено наѐвністя позитивного впливу батьків, 

сприѐтливого сімейного середовища, здатністя дітей з інтелектуальними 

порушеннѐми до наслідуваннѐ. Водночас підліткам з інтелектуальними 

порушеннѐми властивий знижений рівень критичності і тому вони не 

спроможні адекватно осмислити систему сімейних взаюмостосунків у 

батьківських родинах. 

На запитаннѐ про те, чи мріять підлітки з інтелектуальними 

порушеннѐми про створеннѐ своюї сім’ї та народженнѐ дітей, 31 % педагогів 

відповіли «так», 41 % респондентів зазначили «так, але рідко», «так, але 

не всі діти», «так, ѐкщо почати запитувати їх про це», 28 % учителів 

відповіли «ні». Це може свідчити про те, що в більшості підлітків з 

інтелектуальними порушеннѐми ю мрії, прагненнѐ в майбутньому опанувати 

соціальні ролі дружити/чоловіка, батька/матері.  

67 % респондентів не дали відповідь на запитаннѐ про те, ѐкі саме 

особливості (вікові, психічні, соціальні) дітей із інтелектуальними 

порушеннѐми впливаять на формуваннѐ в них уѐвлень про сім’я. Можна 

припустити, що педагоги не зовсім оріюнтуятьсѐ в специфіці розвитку уѐвлень 

про майбутня сім’я дитини з інтелектуальними порушеннѐми, не знаять, на 

ѐкі аспекти слід звертати увагу під час реалізації підготовки до самостійного 

сімейного життѐ. 33 % педагогів указали, що на формуваннѐ уѐвлень про сім’я 

даної категорії учнів впливаю «наѐвність інтелектуального порушеннѐ»; 

«інфантильність, незрілість особистості»; «сирітство, проживаннѐ в 
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неблагополучних сім’ѐх»; «навіяваність, безпорадність в окремих питаннѐх 

сімейного життѐ» тощо. 

Усі респонденти одностайні в тому, що необхідно формувати уѐвленнѐ 

про сім’я в учнів з інтелектуальними порушеннѐми і поѐснили, длѐ чого: 

«щоб учні розуміли відповідальність, ѐка на них покладаютьсѐ під час 

створеннѐ родини», «щоб нівелявати вплив неблагополучних родин», «длѐ 

соціалізації вихованців», «бо кожна лядина маю право на створеннѐ сім’ї»,  

«цим дітѐм потрібно роз’ѐснити, ѐк це бути мамоя/батьком, їх обов’ѐзки, 

правила взаюмовідносин».  

На запитаннѐ про те, хто маю формувати уѐвленнѐ про сім’я у підлітків з 

інтелектуальними порушеннѐми, 81 % респондентів відповіли «батьки та 

заклад освіти (вчителі, вихователі, психологи)», решта 19 % вказали, що це 

суто батьківська функціѐ.  

Педагогам пропонувалосѐ дати визначеннѐ терміну «сімейне 

вихованнѐ». Лише 39 % респондентів дали повну відповідь на запитаннѐ: 

«Сімейне вихованнѐ – це система форм, методів, принципів, спрѐмованих 

на підготовку молодого поколіннѐ до створеннѐ повноцінної сім’ї, 

вихованнѐ дітей тощо». Решта, 61 %, не лише неповно дали визначеннѐ 

терміну, але у своїх відповідѐх акцентували увагу на тому, що це виклячно 

батьківська функціѐ: «Сімейне вихованнѐ – це коли батьки, чи інші члени 

родини формуять у дітей загальнолядські моральні цінності, виховуять 

гарні риси характеру»; «Сімейне вихованнѐ – це взаюмовідносини в сім’ї, 

розуміннѐ один одного»; «Сімейне вихованнѐ – це культура традиції 

звичаї, сімейно побутові умови і взаюмодіѐ батьків з дітьми».  

Більшість педагогів тлумачать сімейне вихованнѐ в досить вузькому та 

стереотипному значенні понѐттѐ, що свідчить про відсутність повного 

розуміннѐ сутності та особливостей реалізації сімейного вихованнѐ 

Педагоги одностайні в тому, що участь батьків дітей із порушеннѐми 

інтелектуального розвитку «першочергова», «вирішальна», «основна», але 

разом із тим поѐсняять, що не завжди батьки ю гідним прикладом длѐ 

наслідуваннѐ і від них учні переймаять «погані звички, агресивність до 

оточеннѐ», «негативні проѐви в поведінці, лайливі слова», «схильності до 

брехні, хитрощів» та інше.  

84 % респондентів цілеспрѐмовано проѐвлѐять батьківські риси до 

вихованців, зокрема: ласку, чуйність, ніжність, обійми та турботу. Своя роль 

педагоги оціняять ѐк «допоміжну» і поѐсняять, що намагаятьсѐ коригувати 

батьківський негативний вплив та збагачувати знаннѐ, уміннѐ й навички дітей 

щодо майбутнього самостійного життѐ. Водночас, 56 % педагогів ніколи не 
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консультували батьків учнів з інтелектуальними порушеннѐми щодо 

майбутнього самостійного сімейного життѐ їх дітей. Це може свідчити про 

недостатня зацікавленість, або скептичне ставленнѐ обох сторін щодо ціюї 

проблеми. Педагоги зазначили, що найскладнішим длѐ них ю уникненнѐ 

батьками взаюмодії з фахівцѐми; категорична відмова слідувати рекомендаціѐм,  

проѐви агресії тощо. 

На запитаннѐ про те, чи потрібно готувати осіб із інтелектуальними 

порушеннѐми до створеннѐ своюї власної сім’ї, 91 % педагогів відповіли 

«так» і своя відповідь аргументували «бо вони вправі мати своя власну 

сім’я»; «щоб вберегти цих підлітків від помилок», «щоб сім’ї, ѐкі створѐть 

діти з інтелектуальними порушеннѐми, були благополучними»; «потрібно, 

оскільки вони (діти) проживаять у соціумі і маять бути повноцінними 

членами суспільства»; «так, тому що не маячи високих інтелектуальних 

можливостей, а маячи моральні, можна створити гарну родину»; 

«потрібно, оскільки вони (діти) все одно у відповідному віці будуть 

будувати стосунки з особами протилежної статі, створявати сім’ї, 

народжувати дітей»; «так, не гуманно їм заборонѐти створявати 

родини»; «ѐ вважая, що в такому разі маю бути кваліфікований соціальний 

супровід такої сім’ї» та інші. 9 % учителів не вважаять, що потрібно готувати 

осіб з інтелектуальними порушеннѐми до створеннѐ власної сім’ї і поѐсняять 

це тим, що ю ризик, що вони народѐть дітей з порушеннѐми в розвитку.  

Педагоги стверджуять, що вони всі здійсняять цілеспрѐмоване 

формуваннѐ уѐвлень про майбутня сім’я в підлітків з інтелектуальними 

порушеннѐми, але відповіді про те, ѐкі методи вони використовуять, були 

неповними, неточними, або взагалі відсутніми в 19 % респондентів. 

Найпоширенішими відповідѐми були: «проведеннѐ бесіди»; «індивідуальні 

розмови»; «виховні години»; «переглѐд відеоматеріалів» та інше. Такі 

відповіді дозволѐять припустити, що педагоги недостатньо обізнані про те, 

ѐким чином потрібно формувати уѐвленнѐ про сімейне життѐ та не надаять 

цьому пріоритетного значеннѐ в роботі. 

На запитаннѐ про те, ѐкі труднощі виникаять під час підготовки підлітків 

до самостійного сімейного життѐ, педагоги відповіли: «учні повноя міроя не 

розуміять відповідальності за створеннѐ родини та народженнѐ дітей»; 

«вплив недоліків батьківського вихованнѐ»; «потрібно систематично 

роз’ѐснявати окремі аспекти»; «учні не спроможні адекватно оцінявати свої 

побутові та матеріальні можливості»; «у більшості підлітків сімейні 

цінності сформовані на низькому рівні»; «в учнів формуютьсѐ споживацька 

позиціѐ, вони чекаять вказівок, допомоги»; «діти погано пристосовуятьсѐ 
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до складних життювих ситуацій»; «у більшості учнів немаю батьків, ѐкі би 

могли бути достойним прикладом длѐ наслідуваннѐ» тощо.  

Педагогам доступні всі можливі методи, прийоми, засоби підготовки 

старшокласників до самостійного сімейного життѐ. Основна проблема – 

труднощі в процесі їх реалізації, а саме: неоднозначна позиціѐ педагогів 

спеціальних шкіл щодо необхідності та реальності підготовки учнів з 

інтелектуальними порушеннѐми до майбутнього самостійного сімейного 

життѐ; відсутність відповідного базису знань у респондентів щодо того, ѐким 

чином потрібно здійснявати цей напрѐм вихованнѐ. Педагоги апеляять до 

того, що формуваннѐ уѐвлень про сім’я – це радше батьківська функціѐ, ніж 

педагогічна. Утім саме педагогічний персонал спеціального закладу освіти 

розуміютьсѐ на особливостѐх психічного розвитку учнів з інтелектуальними 

порушеннѐми і спроможний ефективно реалізовувати підготовку 

старшокласників до самостійного життѐ. Батьки, у своя чергу, повинні вдало 

доповнявати роботу педагогів, унаочняячи її власним вдалим прикладом. 

65 % респондентів переконані, що особи з легким ступенем інтелек-

туального порушеннѐ можуть бути хорошими сім’ѐнинами і поѐснили, що все 

залежить від: «повноти уѐвлень про сімейне життѐ»; «наѐвності сторонньої 

підтримки та постійного контроля». Длѐ 13 % респондентів було складно 

визначитисѐ з відповіддя. 22 % скептично ставлѐтьсѐ до успішної реалізації осіб 

з інтелектуальними порушеннѐми в самостійному сімейному житті. 

25 % позитивно ставлѐтьсѐ до народженнѐ дітей особами з 

інтелектуальними порушеннѐми і своя позиція аргументуять «вони не 

позбавлені цього права ѐк і інші». 25 % – негативно «через спадковість 

порушень»; «тому, що вони навіть про себе дбаять з великими 

труднощами»; «ю багато соціальних, матеріальних, побутових ризиків». 50 

% не маять чіткої позиції.  

Більшості педагогів складно визначитисѐ з власноя чіткоя позиціюя 

щодо того, чи доречно особам з інтелектуальними порушеннѐми створявати 

своя сім’я та народжувати дітей. Респонденти вважаять негуманним подібні 

обмеженнѐ і водночас усвідомляять можливі ризики. Учителі одностайні в 

тому, що необхідно використовувати індивідуальний підхід під час 

обговореннѐ цього аспекту, оскільки з власного досвіду можуть навести 

приклади випускників, ѐким не вдалосѐ соціалізуватись, але ю й ті, ѐкі змогли 

забезпечити не лише себе й створену ними родину. Педагоги зауважили, що 

скептично ставлѐтьсѐ до перспективи створеннѐ сімей випускниками з 

помірним ступенем інтелектуального порушеннѐ. 
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56 % респондентів не обговорявали з вихованцѐми інтимні аспекти в 

стосунках між чоловіком та жінкоя. Лише 22 % поѐснили, що не готові 

говорити на ці теми і запрошували медичних працівників або психолога длѐ 

бесіди з учнѐми. 44 % педагогів зазначили, що обговорявали з вихованцѐми 

«культуру поведінки між чоловіком та жінкоя»; «питаннѐ інтимної 

гігіюни»; «говорили про вагітність та хвороби, ѐкі передаятьсѐ статевим 

шлѐхом». Вочевидь більшості педагогам складно говорити на інтимні теми. 

Учителі вважаять, що найбільше їм заважаю сором та стереотипи щодо того, 

що статеве життѐ ю темоя-табу. 

Педагоги відмічали, що найскладніше длѐ них – це бути педагогічно 

коректними та тактовними тоді, коли учні запитуять про створеннѐ своюї 

власної сім’ї. Респонденти поѐснили, що під час відповідей на запитаннѐ 

учнів про самостійне сімейне життѐ вони намагаятьсѐ бути максимально 

обережними у висловляваннѐх, тримати під контролем свої емоції, не 

образити дитину, не підтримувати сподіваннѐ, ѐкі з великоя вірогідністя ю 

марними. Респонденти відмітили, що не завжди знаять, ѐк реагувати, коли 

дитина виправдовую вчинки неблагополучних батьків.  

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. 

Удосконаленнѐ процесу формуваннѐ уѐвлень про сім’я підлітків з 

інтелектуальними порушеннѐми маю здійсняватисѐ з урахуваннѐм різних 

аспектів, одним із ѐких ю дослідженнѐ компетентності педагогічного 

персоналу закладу щодо підготовки старшокласників до самостійного 

сімейного життѐ та формуваннѐ комплексу необхідних длѐ цього уѐвлень.  

Результати дослідженнѐ свідчать, що педагоги реалізація випускників 

спеціальних закладів освіти ѐк сім’ѐнинів вважаять не менш важливоя, ніж 

самореалізація в будь-ѐкій іншій соціальній або особистісній сфері. Водночас 

вчителі констатуять, що уѐвленнѐ підлітків про сімейне життѐ ю  неточними 

за змістом, неповними за обсѐгом, інфантильними, некритичними та 

потребуять спеціального корекційного впливу. 

Аналіз роботи вчителів та вихователів спеціальних закладів освіти 

свідчить про недостатній рівень їх готовності та компетентності здійснявати 

підготовку до створеннѐ власної сім’ї учнѐми з інтелектуальними 

порушеннѐми. Незважаячи на переважно позитивне ставленнѐ та розуміннѐ 

необхідності формуваннѐ уѐвлень про сім’я в підлітків, ѐкі навчаятьсѐ в 

умовах спеціального закладу освіти, педагоги вказуять, що в них немаю 

власної одностайної позиції щодо доцільності створеннѐ сімей та 

народженнѐ дітей особами з інтелекутальними порушеннѐми. Аналіз 

відповідей респондентів про те, ѐким чином вони реалізуять цей напрѐм 
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вихованнѐ, показав, що вчителі не приділѐять цій проблемі достатньо уваги 

та не володіять належним арсеналом методів та засобів. 

Учителі вважаять, що значна частина відповідальності щодо підготовки 

дітей до самостійного сімейного життѐ належить їх батькам. Водночас 

педагоги скаржатьсѐ на недоліки сімейного вихованнѐ та майже не 

консультуять батьків щодо вирішеннѐ сімейних питань. Установлено, що 

актуальноя ю проблема статевого вихованнѐ та просвіти в умовах 

інтернатного закладу, зважаячи на те, що більшість респондентів зізналисѐ, 

що найскладніше їм вдаютьсѐ реалізовувати саме цей напрѐм.  

Педагоги маять забезпечити випускників спеціального закладу освіти 

всіма необхідними уѐвленнѐми про самостійне сімейне життѐ. Учні маять 

бути обізнаними в соціально-побутових, матеріальних, сексуальних, 

моральних аспектах сімейного благополуччѐ. Реалізаціѐ цього напрѐму 

вихованнѐ маю здійсняватисѐ цілеспрѐмовано та систематично. Педагогічний 

персонал маю контактувати з родинами вихованців, консультувати їх та 

коригувати негативні впливи, установки батьків.  

Усе вище наведене свідчить про необхідність пошуку ефективних 

шлѐхів підвищеннѐ компетентності педагогів у питаннѐх підготовки 

вихованців до самостійного сімейного життѐ й забезпеченнѐ учнів 

комплексом необхідних длѐ цього уѐвлень, що і ю перспективними 

напрѐмами цього дослідженнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Валько Татьяна. Участие педагогов в формировании представлений о семье у 

подростков с интеллектуальными нарушениѐми. 
В статье представлены результаты исследованиѐ участиѐ педагогов в 

процессе формированиѐ представлений о семье у подростков с интеллектуальными 
нарушениѐми. На основе анкетированиѐ выѐвлено характерное доминирование влиѐниѐ 
специального образовательного учреждениѐ и педагогов в частности над 
воспитанием, которое осуществлѐетсѐ родителѐми в семье. Обосновано наличие 
трудностей в формировании полноценной модели семьи у подростков с 
интеллектуальными нарушениѐми. Выделены факторы, влиѐящие на повышение 
качества формированиѐ представлений о семье данной категории учащихсѐ. 

Ключевые слова: педагоги, подростки, интеллектуальное нарушение, 
представление о семье, заведение специального образованиѐ. 

SUMMARY 
Valko Tatiana. Teachers participation in the formation of ideas about the family of 

adolescents with intellectual disabilities. 
The article presents the results of a study of the participation of teachers in the process 

of forming ideas about the family in adolescents with intellectual disabilities. On the basis of the 
questionnaire, a characteristic predominance of the influence of a special education institution 
and teachers was revealed, in particular, on the upbringing carried out by parents in the family. 
The presence of difficulties in forming a full-fledged family model in adolescents with intellectual 
disabilities is substantiated. The factors influencing the quality of forming ideas about the family 
of this category of students are identified. The results of the study show that educators consider 
the realization of graduates of special education institutions as family members no less 
important than self-realization in any other social or personal sphere. At the same time, 
teachers state that adolescents’ perceptions of family life are inaccurate in content, incomplete 
in volume, infantile, uncritical and require special corrective action. Analysis of the work of 
teachers and educators of special education institutions shows an insufficient level of their 
readiness and competence to prepare students for students with intellectual disabilities to start 
their own families. Despite the predominantly positive attitude and understanding of the need 
to form ideas about the family in adolescents studying in a special education institution, 
teachers point out that they do not have their own unanimous position on the feasibility of 
starting families and having children with intellectual disabilities. It is proved that teachers 
should provide graduates of a special education institution with all the necessary ideas about 
independent family life. Students should be aware of the socio-domestic, material, sexual, moral 
aspects of family well-being. The implementation of this area of education should be carried out 
purposefully and systematically. Teaching staff should contact the families of pupils, advise 
them and correct the negative influences, attitudes of parents. All of the above indicates the 
need to find effective ways to increase the competence of teachers in preparing students for 
independent family life and providing students with a set of necessary ideas, which are 
promising areas of this study. 

Key words: teachers, adolescents, intellectual impairment, idea of the family, institution 
of special education. 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ 
 

У статті представлений аналіз сучасного стану позашкільної освіти дітей з 
обмеженими можливостѐми, зокрема дітей із порушеннѐми зору, залученнѐ 
громадських організацій до процесу неформальної освіті дітей з вадами зору (на 
прикладі діѐльності місії «Служіннѐ незрѐчим»), окреслено клячові умови ефективної 
співпраці громадських об’юднань із закладами позашкільної та спеціальної освіти, 
визначені перспективи подальшої спільної діѐльності закладів спеціальної середньої 
освіти, закладів позашкільної освіти із громадським сектором длѐ ефективної 
організації дозвіллѐ дітей з порушеннѐм зору. У статті використані такі методи 
наукового теоретичного дослідженнѐ, ѐк діалектичні методи пізнаннѐ, 
абстрактно-логічний, методи аналізу й синтезу, системний та монографічний. До 
перспектив подальших наукових досліджень віднесені питаннѐ розробки критеріїв 
рівнѐ готовності громадської організації до організації позашкільної діѐльності длѐ 
дітей із порушеннѐм зору; шлѐхи залученнѐ громадського сектору до оновленнѐ 
освітніх стандартів позашкільної освіти дітей з вадами зору; розробленнѐ та 
впровадженнѐ новітніх ефективних методів комплексного розвитку з метоя 
реалізації юдиної політики длѐ соціалізації дітей з обмеженими можливостѐми.  

Ключові слова: позашкільна освіта, дозвіллѐ, заклади позашкільної освіти, 
заклади спеціально освіти, особи з психофізичними особливостѐми, діти з 
обмеженими можливостѐми, незрѐчі діти, громадські організації 

 

Постановка проблеми. Позашкільна освіта займаю клячове місце в 

процесі особистісного розвитку дітей та підлітків та їх загальної соціалізації. 

Позашкіллѐ виступаю діювим інструментом держави і територіальних громад 

в організації «корисного» дозвіллѐ длѐ підростаячого поколіннѐ, ѐке містить 

не тільки рекреаційну складову, але й забезпечую володіннѐ ними знаннѐми 

про суспільство, особистість, загальну та національну культуру, уміннѐми та 

навичками соціальної комунікації, творчого підходу до вирішеннѐ актуальних 

завдань та проблем тощо. У розвинених країнах світу система неформальної 

освіти перебуваю на особливому контролі з боку держави та ю одним із 

пріоритетних напрѐмів політики щодо соціалізації дітей та підлітків 

(Грищук, 2019), при чому громадські організації в цій сфері відіграять 

важливу роль. A. Bebbington, R. Riddell у своюї статті «Heavy Hands, Hidden 

Hands, Holding Hands» зазначаять, що невід’юмноя частиноя  

громадѐнського суспільства, ѐке відповідаю за організація суспільних рухів, 

виступаять неурѐдові організації (в англомовній літературі «громадські 

https://www.semanticscholar.org/author/A.-Bebbington/47116866
https://www.semanticscholar.org/author/R.-Riddell/20332614
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організації» частіше передаять ѐк «неурѐдові організації», або «non-

government organizations», скорочено «NGO», або ѐк «community groups» – 

прим. автора), ѐк-то: групи церковного напрѐму, профспілки, кооперативи, 

обслуговуячі організації, громадські територіальні організації молодіжні 

організації (Bebbington & Riddell, 1997). У зарубіжній науковій літературі серед 

цілого рѐду різноманітних місій громадських організацій виділѐять 

організація процесу особистісного, комунікативного та професійного 

розвитку лядини (Bowden, 1990; Sakya, 2000). Адаптаціѐ дітей та молоді до 

життѐ – саме в цьому, на думку Г. Пустовіта, міститьсѐ головна мета системи 

позашкільної освіти (Пустовіт, 2005). Але процес соціалізації особистості в 

суспільство та вкляченнѐ до процесі в його середині ю основоя діѐльності 

багатьох громадських організацій, насамперед так званого «гуманітарного 

напрѐму» (Харченко, 2006; Лісовець, 2011; Лавриченко, 2000; Поліщук, 2003). 

Таким чином, позашкільна освіта та неурѐдові організації маять точку дотику 

(соціальна сингулѐрність), з ѐкої можуть формуватисѐ надалі процеси 

розвитку соціального партнерства, ѐке маю на меті забезпеченнѐ 

особистісного та національно поступу молодого українського поколіннѐ.  

Особливого сенсу питаннѐ соціалізації в урочний та позаурочний час 

набуваять у житті дітей із особливостѐми (порушеннѐми) психофізичного 

розвитку, зокрема з порушеннѐми зору. Актуальність особливої уваги до їх 

адаптації в навколишню середовище обумовлена низкоя причин, серед ѐких 

слід виокремити причини «особистісного» та «соціального» характерів, а 

саме: підвищену чутливість слабозорих дітей до навколишнього світу, ѐкий 

часто не готовий їх приймати у свої «обійми» (через що нерідко відчуттѐ 

несправедливості переростаю в агресивність або антисоціальну поведінку); 

відчуттѐ соціальної вразливості та незахищеності, починаячі із побутових 

умов, завершуячи політикоя держави до молоді з особливим фізичними 

потребами; гостре відчуттѐ приреченості та зневіри у власні сили та низький 

рівень умотивованості на власний особистісний та професійний розвиток. З 

оглѐду на ці проблеми особливої ролі набуваять громадські організації, ѐкі 

можуть допомогти системі освіти та соціального захисту в організації 

дозвіллювої молоді з особливостѐми психофізичного розвитку.  

Аналіз актуальних досліджень. Фундаментальні положеннѐ 

позашкільної освіти закладені в педагогічних працѐх вітчизнѐних класиків 

Г. Ващенка, А. Макаренка, І. Огіюнка, С. Русової, В. Сухомлинського, 

С. Шацького та ін. Питаннѐ змісту та організації неформальної освіти 

висвітлені у студіѐх сучасних науковців: І. Беха, А. Капської, Г. Пустовіта, 

Ю. Руденка, О. Сухомлинської, С. Харченка, Т. Сущенко та ін. Рішеннѐ 

https://www.semanticscholar.org/author/A.-Bebbington/47116866
https://www.semanticscholar.org/author/R.-Riddell/20332614
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сучасних засадничих проблем розвитку позашкільної освіти у своїх 

дисертаційних дослідженнѐх шукаять О. Семенов, І. Мосѐкова, О. Єгорова та 

ін. Загальні питаннѐ інклязивної освіти в різні часи розглѐдали вітчизнѐні та 

зарубіжні науковці Л. Волкова, Х. Девід, Дж. Деплер, В. Засенко, А. Колупаюва, 

М. Малофююв, Л. Шипіцина, Н. Шматко, Т. Лореман, Дж. Лупарт та ін. Теоріѐ 

«лядської гідності» дітей з порушеннѐми психофізичного розвитку, здатних 

до саморозвитку, самовдосконаленнѐ, самоактуалізації висвітлена у студіѐх 

В. Астапова, Т. Бут, О. Лебединської, М. Малофююва та ін. Методологічним 

засадам спеціальної підготовки й перепідготовки педагогів загальноосвітніх і 

спеціальних закладів приділили своя увагу В. Бондар, В. Засенко, А. Колу-

паюва, С. Миронова, В. Синьов, М.Шеремет та ін. Питаннѐ соціалізації, со-

ціальної реабілітації та інтеграції в суспільство дітей та молоді з особливими 

потребами знайшли відображеннѐ в дослідженнѐх О. Безпалько, Р. Вайноли, 

І. Звюрювої, А. Капської, М. Луашевич та ін. Особливості соціально-педагогічної 

діѐльності з дітьми із психофізичними особливостѐми віддзеркалено в 

наукових працѐх Н. Грабовенко, В. Лѐшенка, Н. Мирошніченко, Т. Соловйової, 

В. Тесленка, М. Чайковського та ін. Соціально-психологічні особливості адап-

тації осіб із вадами зору звертаять увагу тифлопсихологи і тифлопедагоги 

Г. Буткіна, В. Гудоніс, В. Кантор, І. Некрасова, Є. Синьова, Є. Стерніна та ін.  

Однак, незважаячи на достатньо ґрунтовні й системні дослідженнѐ 

організації соціально-педагогічного впливу на дітей із особливими потреба-

ми, зокрема з вадами зору, ѐк у теоретико-методологічному аспекті, так і в 

практичному руслі, зокрема й організації їх дозвіллювої діѐльності, нами 

виѐвлена низка суперечностей між: узѐтим новоя українськоя школоя кур-

сом на повне забезпеченнѐ процесу адаптації дітей з психофізичними особ-

ливостѐми в соціальне середовище, та відсутністя цілісного підходу до вико-

ристаннѐ педагогічно-виховного потенціалу системи позашкільної освіти; 

соціальним запитом на активну громадську дія в межах концепції піклуваннѐ 

з боку громадських, релігійних організацій, окремих волонтерів та недос-

татнім рівнем організації співпраці з боку керівників закладів освіти, закладів 

позашкільної освіти та центрів соціального захисту; між усвідомленнѐм 

державоя соціально-педагогічного та організаційного потенціалу громадсь-

ких організацій у забезпеченні позашкільної освіти дітей із вадами зору та 

недостатньо розробленими нормативно-правовими механізмами участі гро-

мадѐнського сектору в системі освіти та соціального захисту осіб із особи-

вими психофізичними потребами. Актуальність обраної проблеми, її недос-

татнѐ розробленість у соціально-педагогічній теорії і практиці та визначені 

суперечності зумовили вибір зазначеноя теми нашого дослідженнѐ.    
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Метою статті ю аналіз сучасного стану вкляченнѐ громадських органі-

зацій у неформальній освіті дітей із вадами зору; визначеннѐ провідних умов 

ефективної участі громадських організації в позашкільній освіті слабозорих та 

незрѐчих дітей; окресленнѐ перспектив спільної діѐльності закладів 

спеціальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти із громадським 

сектором длѐ ефективної організації дозвіллѐ дітей із порушеннѐм зору.  

Методи дослідження. У статті використані такі методи наукового 

теоретичного дослідженнѐ: діалектичні методи пізнаннѐ, абстрактно-

логічний, методи аналізу й синтезу, системний та монографічний. У 

теоретичну основу дослідженнѐ покладені положеннѐ про систему 

позашкільної освіти, позашкільний навчальний заклад, спеціальний 

загальноосвітній заклад длѐ дітей із порушеннѐм зору, громадську 

організація. Так, система позашкільної освіти – це освітнѐ підсистема, що 

містить заклади будь-ѐкої форми власності, ѐкі надаять освітні послуги 

позаурочний або позанавчальний час (Закон України «Про позашкільну 

освіту», 2012); позашкільний навчальний заклад (ПНЗ, або заклад 

неформальної освіти) – широкодоступний заклад, ѐкий надаю освітні послуги, 

спрѐмовані на здобуттѐ знань, умінь і навичок, і забезпечую потреби 

особистості у творчій самореалізації та дозвіллювої діѐльності (Положеннѐ 

про позашкільний навчальний заклад, зі змінами відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України № 769, 2001); спеціальний загальноосвітній 

заклад освіти длѐ дітей із порушеннѐм зору – загальноосвітній навчальний 

заклад, що забезпечую здобуттѐ певної загальної середньої освіти дітей 

сліпих, зі зниженим зором, професійну оріюнтація та підготовку, проводить 

корекційно-розвиткові роботу з дітьми, ѐкі потребуять корекції фізичного та 

розумового розвитку, надаячи спеціальні умови проживаннѐ за рахунок 

держави (Статут загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 

«Спеціальна загальноосвітнѐ школа-інтернат №5 ім. а. П. Батяка», м. 

Киюва, 2012) та маю на меті вихованнѐ, лікуваннѐ й корекція (Кравченко, 

2016); громадська організаціѐ – це локальні, національні чи міжнародні 

об’юднаннѐ, ѐкі діять з ініціативи громадѐн, а не з волі урѐду, і не маять на 

меті отриманнѐ прибутку. Вони виконуять широке коло функцій, зокрема 

такі, ѐк захист прав лядини, наданнѐ допомоги, боротьба за роззброюннѐ, 

наукові дослідженнѐ, освітні заходи (Авдююнко та ін., 2005). 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в державі існую достатньо 

потужна нормативно правова база розвитку позашкільної освіти, ѐка 

базуютьсѐ на положеннѐх Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», Концепції 
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позашкільної освіти і вихованнѐ, Положенні про позашкільний навчальний 

заклад, Національної доктрини розвитку освіти, інструктивно-методичного 

листа Міністерства освіти і науки України «Про систему роботи з дітьми, ѐкі 

не відвідуять дошкільні навчальні заклади» та ін.  

Проте суспільство ще недостатньо усвідомило лядинотворчий, 

розвивальний, соціалізуячий та націютворчий потенціал неформальної 

освіти. В Україні поки що наѐвна тенденціѐ до скороченнѐ мережі 

позашкільних закладів освіти і розвитку. Особливо кричущі цифри щодо 

системи неформальної освіти в сільських та гірських місцевостѐх. Серед 

причин слід виокремити передусім недостатню фінансуваннѐ закладів 

позашкільної освіти з боку держави та місцевого самоврѐдуваннѐ. Але 

економічний чинник, на наш поглѐд, ю похідним від більш глибинних 

системних проблем, ѐкі криятьсѐ в усвідомленні владоя та окремими 

керівниками соціальної ролі позашкільних закладів. До цього слід додати ще 

пасивну реакція територіальних громад щодо скороченнѐ видатків місцевих 

бяджетів на утриманнѐ позашкільної освіти (Лист Міністерства освіти  і 

науки України про підтримку та фінансуваннѐ закладів позашкільної освіти 

в умовах децентралізації влади, 2018). Проте, знов з боку громади це, 

скоріш, наслідок, ѐкий базуютьсѐ на сталому міфі щодо участі батьків і 

держави в розвиткові дітей та молоді. Цей міф містить декілька складових: 

по-перше, провідна роль батьків у добуванні грошей на родину; по-друге, 

освітні послуги, що надаю приватний сектор у позашкільний час, ю набагато 

ѐкіснішими, ніж та, що надаю державний (насправді, ѐкісна цінова політика 

деѐких приватних гуртків або закладів нерідко піддаютьсѐ сумніву); по-третю, 

перебільшена віра в освітні та розвивальні можливості мережі Internet та 

здібність дітей і молоді знаходити самостійно корисні матеріали й самостійно 

будувати своя освітня та розвиваячу траюкторія. У результаті батьки готові 

радше платити гроші приватному сектору, або віддати дітей в «обійми» 

всесвітнього павутиннѐ, ніж самоорганізовуватисѐ та займати принципову 

позиція щодо розвитку дозвіллѐ у своюї територіальній громаді. До цього слід 

додати й позиція самих дітей та молоді щодо організації власного 

позашкільного часу, ѐка вклячаю актуальність обраної тематики, форми та 

сам процес пізнаннѐ та розвитку навколишнього світу.   

Маюмо в результаті системну багаторівневу проблему усвідомленнѐ 

сенсів позашкільної освіти. Пандеміѐ, що охопила весь світ у 2020-му році, 

містить ще більшу загрозу длѐ розвитку позашкіллѐ через збільшеннѐ 

соціальної дистанції та поглибленнѐ економічної кризи в державі. Зазначені 

тенденції стосуятьсѐ також і позашкільної освіти длѐ дітей із особливостѐми 
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психофізіологічного розвитку, зокрема з порушеннѐми зору. Комплекс 

психофізичних особливостей дітей із обмеженими можливостѐми потребую 

спеціальних умов організації процесу належного ставленнѐ, доглѐду, 

статевого вихованнѐ, відповідних соціально-педагогічних умов, до чого 

суспільство не завжди буваю готовим (Перфільюва, 2014). 

Проте існую чимало прикладів створеннѐ сприѐтливих умов длѐ 

залученнѐ дітей та молоді з особливим потребами до закладів загальної 

позашкільної освіти. Наприклад, на базі Дитѐчого оздоровчо-екологічного 

центру Оболонського району м. Киюва, у ѐкому створено й апробовано 

комплексну навчальну програму «Шлѐхи соціалізації дітей та молоді з 

особливими потребами» (Герасімова, 2012), у стінах Центру дитѐчої та 

янацької творчості Солом’ѐнського району м. Киюва реалізувавсѐ 

соціально-творчий проюкт «Соціалізаціѐ дітей з особливими потребами» 

(Буланова, 2011). Зазначені програми мали на меті підвищеннѐ самооцінки 

дітей із особливими потребами; формуваннѐ їх активної життювої позиції, 

впевненості у власних силах та можливостѐх; підвищеннѐ рівнѐ 

адаптованості до суспільного життѐ; актуалізаціѐ психічних резервних 

можливостей; розвиток  творчого потенціалу та ін.  

Також не можна оминути діѐльність в Україні цілої низки громадських 

організацій, діѐльність ѐких спрѐмована на допомогу особам із вадами зору, 

зокрема дітѐм та молоді, адаптуватисѐ до соціального життѐ, розвивати 

навички спілкуваннѐ, підвищити рівень необхідний життювих 

компетентностей та закласти основу длѐ професійного розвитку. Серед таких 

організацій слід виокремити так звані «профільні», тобто організації, 

діѐльність ѐких спрѐмована саме на осіб із обмеженими можливостѐми, та 

«благодійні», длѐ ѐких робота з лядьми із психофізичними порушеннѐми, ю 

одним із напрѐмів їх статутної діѐльності. До першої групи належать 

Всеукраїнська організаціѐ інвалідів «Сояз організацій інвалідів України», 

«Національна Асамблеѐ інвалідів України», «Крок за кроком», «Всеукраїнська 

громадська організаціѐ наукового товариства інвалідів», Всеукраїнська 

громадська організаціѐ «Коаліціѐ захисту прав інвалідів та осіб із 

інтелектуальноя недостатністя», Всеукраїнська благодійна організаціѐ «Даун 

Синдром», громадська організаціѐ «Сонѐчне коло» длѐ дітей із аутизмом, 

організаціѐ сприѐннѐ дітѐм із обмеженими можливостѐми з дитинства 

«Церебрал», Всеукраїнський фонд соціальної допомоги інвалідам з вадами 

слуху, благодійне товариство допомоги особам із інтелектуальноя 

недостатністя «Джерела», місіѐ «Служіннѐ незрѐчим» та ін. Друга група 

складаютьсѐ з більш широкого кола організації, у тому числі міжнародних та 
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вітчизнѐних, національних та місцевих, освітѐнських, благодійних, релігійних 

та ін. (Міжнародного благодійного фонду «Карітас України», ГО «Возляби» 

релігійні організації Української православної церкви, ювангельських 

христиѐн-баптистів, Церкви Христової та ін.).  

Візьмемо за приклад участі громадської організації в неформальній 

освіті дітей з порушеннѐми зору діѐльності діѐльність місії «Служіннѐ 

незрѐчим» (Місіѐ «Служіннѐ незрѐчим»). Це організаціѐ всеукраїнського 

масштабу, ѐка дію на підставі христиѐнських цінностей. Основним кліюнтами 

місії ю незрѐчі діти. На сьогоднішній день «Служіннѐ незрѐчим» працяю в 

Киюві, Львові, Запоріжжі, Кропивницькому, Маріуполі, Нікополі організаціѐ 

керую цілоя низкоя різноманітних проюктів, що разом складаю певну систему 

наданнѐ комплексної допомоги особам із проблемами зору протѐгом життѐ. 

Місіѐ пропоную всім охочим долучитисѐ до діѐльності Інтеграційно-

адаптаційного центру длѐ незрѐчих. Метоя цього центру ю адаптаціѐ особ із 

порушеннѐм зору до самостійного життѐ, а також наданнѐ психологічної та 

духовної допомоги. Наступним проюктом «Служіннѐ незрѐчим» ю проведеннѐ 

освітньо-практичних конференцій длѐ всіх охочих прийнѐти участь у адаптації 

дітей та дорослих із вадами зору до суспільного життѐ. Слід також згадати 

про телефон довіри длѐ нещодавно осліплих лядей.  

Длѐ організації дозвіллѐ дітей із порушеним зором місіѐ пропоную на 

базі спеціалізованої школи-інтернату № 5 (м. Київ) наступні позаурочні 

заходи: клуб «Подорожник» (діти проводѐть вільний від навчаннѐ час 

активному спілкуваннѐ, беруть участь у гуртках рукоділлѐ, рухливих та 

розвивальних іграх); музичні студії (навчаннѐ та розвиток уміннѐ гри на 

гітарі та барабанах), занѐттѐ з христиѐнської етики (щотижневі зустрічі по 

суботах, на ѐких діти підвищуять своя культурну та духовну освіченість); 

клуб длѐ батьків (організаціѐ спілкуваннѐ, наданнѐ психологічної та фахової 

допомоги батькам незрѐчих дітей). До позашкільних заходів відноситьсѐ 

щорічний літній оздоровчий табір у Карпатах, або на березі Азовського 

морѐ. Протѐгом тижнѐ діти отримуять цілий комплекс важливих знать, 

умінь та навичок. По-перше, вони дізнаятьсѐ за прикладами історій зі 

Свѐтого Письма про важливі риси характеру, ѐкі особистість маю в собі 

розвивати (лябов та милосердѐ до ближнього, слухнѐність до батьків та 

вчителів, цілеспрѐмованість, повага до власної й суспільної гідності, 

працелябність, прощеннѐ та ін.). По-друге, протѐгом табору діти 

продовжуять розвивати важливі й необхідні длѐ них уміннѐ та навички 

оріюнтуваннѐ на місцевості, поведінки в особливих або небезпечних 

випадках, комунікації з дорослими та однолітками, вирішеннѐ проблем 
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міжособистісного спілкуваннѐ, творчого підходу до розв’ѐзаннѐ повних 

завдань та ін. До цього слід також додати щоденні походи, купаннѐ в річці 

або морі, «школи виживаннѐ», рухливі ігри тощо. Окремо слід зазначити 

насичену програму длѐ розвитку творчого потенціалу дітей із проблемами 

зору: щоденні конкурси, змаганнѐ, театралізовані постановки, спів, 

декламуваннѐ на пам’ѐть та ін. Протѐгом року місіѐ разом із партнерами 

(Церква Христова на Виноградарі (м. Київ), ГО «Возляби») влаштовую длѐ 

дітей табори вихідного днѐ, походи в контактний зоопарк, концерти та ін.  

Таким чином, слід зазначити, що наша держава маю певний 

потенціал длѐ співпраці громадських організацій із системоя освіти щодо 

організації позашкільної освіти. Він складаютьсѐ з нормативно-правової 

бази, ѐка даю можливість зареюстрованим громадським організаціѐм 

надавати благодійну, просвітницьку, професійну допомогу особам із 

обмеженими можливостѐми, попереднього позитивного досвіду синергії 

освітнього та громадського секторів у зазначеному напрѐмі, потребі 

залученнѐ громадських організації до фінансуваннѐ програм та заходів 

позашкільної освіти, неформальний «дух» позашкіллѐ, ѐкий розширѐю коло 

та склад його організаторів, реформа децентралізації, ѐка сприѐю більшому 

вклячення громадського сектору до неформальної освіти дітей із 

особливими потребами, подальший розвиток волонтерського руху в країні 

ѐк показник неминучого розвитку громадѐнського суспільства.  

Подальше зміцненнѐ зазначеної синергії освіти та громадського 

сектору неминуче за наѐвності певних умов, з числа ѐких ми виокремимо 

наступні. 

1. Підвищеннѐ рівнѐ усвідомленості органами влади та місцевого 

самоврѐдуваннѐ, керівниками закладів освіти, зокрема спеціальної та 

позашкільної, керівниками громадських організацій, батьками, активними 

громадѐнами націоютворчої та лядинотворчої функції неформальної освіти 

ѐк форми організації вільного часу дитини длѐ її соціальних і 

комунікативних навичок і компетенцій. 

2. Підсиленнѐ інформаційної кампанії в суспільстві про соціальні, 

психологічні, фізичні, побутові потреби осіб із обмеженим зором, шлѐхом 

впровадженнѐ соціальної реклами, інноваційних громадських акцій, 

соціальних проюктів із метоя широкого лядського резонансу із залученнѐм 

більшої кількості волонтерів до організації дозвіллѐ серед незрѐчих дітей.  

3. Створеннѐ майданчиків длѐ наукового та практичного 

взаюмообміну між членами громадських організацій та освітѐнами 

напрацяваннѐми, досвідом, відкриттѐми, результатами досліджень ѐк 
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зарубіжними, так і вітчизнѐними з питань соціалізації, реабілітації, 

розвитку й навчаннѐ дітей із вадами зору в позашкільний час.  

4. Внесеннѐ змін у податкове законодавство з метоя залученнѐ 

фінансової благодійної допомоги на зазначену діѐльність громадських 

організацій з боку бізнесу (створеннѐ інституцій нового напрѐму – 

організацій громадської користі з можливістя передачі 1 % прибуткового 

податку на користь ѐкоїсь організації (Перфільюва, 2014), наданнѐ 

податкових преференцій або пільг). 

5. Внесеннѐ змін у нормативно-правову базу організації позашкільної 

освіти та спеціальної освіти з метоя розширеннѐ можливостей соціально-

педагогічного впливу на дітей із порушеннѐм зору з боку громадських 

організацій, за умови проходженнѐми їх членами спеціальних курсів 

підвищеннѐ кваліфікації.  

6. Участь держави в національних грантових програмах длѐ 

громадського сектору в сфері розвитку позашкільної освіти незрѐчих дітей 

з метоя залученнѐ більшої кількості волонтерів та розширеннѐ їх 

просвітницьких та соціалізаційні можливостей.  

Цей перелік умов не вичерпую всього потенціалу розвитку 

співробітництва освіти та громадського сектору. Проте за наѐвності 

постійного й системного руху держави, освіти та громадських організацій 

до так званої точки соціальної сингулѐрності за вищеозначеними 

умовами, розкриваю широкі перспективи длѐ розширеннѐ та поглибленнѐ 

такої співпраці (створеннѐ соціальних хабів, громадських просвітницьких 

консорціумів, банку соціального капіталу та ін.).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Багато 

активних та свідомих громадѐн готові сьогодні самоорганізовуватисѐ, 

створявати та реюструвати громадські об’юднаннѐ длѐ наданнѐ допомоги в 

організації та оптимізації неформальної освіти длѐ дітей із порушеннѐм зору. 

Сучасний стан системи позашкільної та спеціальної освіти (скороченнѐ 

фінансуваннѐ з боку місцевих бяджетів, закриттѐ закладів позашкільної 

освіти в сільських місцевостѐх, брак керівного та викладацького складу, 

наѐвність у суспільстві міфу про вільний від навчаннѐ час тощо), особливо в 

умовах пандемії (глобальна фінансова криза, соціальна дистанціѐ, карантинні 

заходи), потребую активного залученнѐ (умови руху держави, системи освіти 

та активних громадѐн до точки соціальної сингулѐрності) громадського 

сектору (лядський ресурс, фінансові можливості, знаннѐ, уміннѐ та 

компетенції керівників та членів «профільних» громадських організацій) до 

налагодженнѐ позашкільної діѐльності дітей з особливими потребами.  
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Матеріали статті не вичерпуять проблеми повноя міроя, подальших 

наукових розвідок потребуять питаннѐ розробки критеріїв рівнѐ готовності 

громади в цілому та її членів зокрема до організації позашкільної 

діѐльності длѐ дітей із порушеннѐм зору; шлѐхи залученнѐ громадського 

сектору до оновленнѐ освітніх стандартів позашкільної освіти дітей із 

вадами зору; розробленнѐ та впровадженнѐ новітніх ефективних методів 

комплексного розвитку з метоя реалізації юдиної політики длѐ соціалізації 

дітей із обмеженими можливостѐми.   
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РЕЗЮМЕ 
Грищук Дмитрий. Роль общественных организаций в дополнительном 

образовании детей с нарушениѐми зрениѐ.  
В статье представлен анализ современного состоѐниѐ дополнительного 

образованиѐ детей с ограниченными возможностѐми, в том числе незрѐчих детей, 
привлечение общественных организаций к процессу неформального образованиѐ детей 
с нарушениѐми зрениѐ (на примере миссии «Служение незрѐчим»), обозначены клячевые 
условиѐ эффективного сотрудничества общественных объединений с учреждениѐми 
внешкольного и специального образованиѐ, определены перспективы дальнейшей 
совместной деѐтельности учреждений специальной среднего образованиѐ, учреждений 
внешкольного образованиѐ с общественным сектором длѐ эффективной организации 
досуга детей с нарушением зрениѐ. В статье использованы такие методы научного 
теоретического исследованиѐ, как диалектические методы познаниѐ, абстрактно-
логический, методы анализа и синтеза, системный и монографический. К перспективам 
дальнейших научных исследований отнесены вопросы разработки критериев уровнѐ 
готовности общественной организации к организации внешкольной деѐтельности длѐ 
детей с нарушением зрениѐ; пути привлечениѐ общественного сектора к обновления 
образовательных стандартов дополнительного образованиѐ детей с нарушениѐми 
зрениѐ; разработка и внедрение новейших эффективных методов комплексного 
развитиѐ с целья реализации единой политики длѐ социализации детей с 
ограниченными возможностѐми. 

Ключевые слова: дополнительное образование, досуг, учреждениѐ 
внешкольного образованиѐ, учреждениѐ специального образованиѐ, лица с 
психофизическими особенностѐми, дети с ограниченными возможностѐми, незрѐчие 
дети, общественные организации. 

SUMMARY 
Hryshchuk Dmytro. The role of public organizations in additional education for 

visually impaired children. 
The article presents an analysis of the current state of additional education for 

children with disabilities, including visually impaired and blind children, involvement of public 
organizations in the process of non-formal education of children with visual impairments 
(using the example of the mission “Serving the Blind”), identifies the key conditions for 
effective cooperation of public associations with out-of-school institutions and special 
education institutions, the prospects for further joint activities of institutions of special 
secondary education, institutions of non-formal education with the public sector for the 
effective organization of leisure for children with visual impairments have been identified.  

The article uses such methods of scientific theoretical research as dialectical methods 
of cognition, abstract-logical, methods of analysis and synthesis, systemic and monographic 
methods. Prospects for further scientific research include development of criteria for the level 
of readiness of a public organization to organize extracurricular activities for children with 
visual impairments; ways to involve the public sector in updating educational standards for 
additional education for children with visual impairments; development and implementation 
of the latest effective methods of integrated development in order to implement a unified 
policy for the socialization of children with disabilities. 

It is concluded that the current state of the system of out-of-school and special 
education (reduction of funding from local budgets, closure of out-of-school education 
institutions in rural areas, lack of management and teaching staff, the existence of a myth 
about free time, etc.), especially in a pandemic, social distance, quarantine measures), 
requires active involvement (conditions of the state, education system and active citizens to 
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the point of social singularity) of the public sector (human resources, financial capabilities, 
knowledge, skills and competences of leaders and members of “profile” NGOs) to establish 
extracurricular activities for children with special needs. 

Key words: additional education, leisure, out-of-school education institutions, 
institutions of special education, persons with psychophysical disabilities, children with 
disabilities, blind children, public organizations. 
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ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇЇ ЛЮДЕЙ ІЗ ІНВАЛІДНІСЮ 

ВНАСЛІДОК ІНТЕЛЕКТУЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ 
 

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми трудового вихованнѐ ѐк 
засобу корекції лядей із інвалідністя внаслідок інтелектуальних порушень. 
Окреслено шлѐхи допомоги таким лядѐм в умовах реабілітаційної установи, до ѐких 
віднесено розвиток особистих трудових умінь лядей із інвалідністя; збагаченнѐ 
уѐвлень про навколишню середовище в процесі праці; розвиток уѐвлень, сприйманнѐ, 
мисленнѐ, набуттѐ вмінь планувати та передбачати результат праці, оволодіннѐ 
різними знарѐддѐми праці; вихованнѐ потреби й готовності працявати в колективі; 
розвиток дрібної моторики, зорової та рухової координації, координації рухів рук, 
вихованнѐ взаюмодопомоги, колективізму, готовності працявати, формуваннѐ 
позитивного ставленнѐ до праці дорослого, уміннѐ доводити праця до кінцѐ; 
вихованнѐ працявати правильно, охайно; розвиток мовленнювого спілкуваннѐ, 
розширеннѐ та збагаченнѐ словника. Ефективність роботи залежала від її 
цілеспрѐмованості й систематичності, створеннѐ відповідних умов длѐ розвитку 
ѐкостей, необхідних длѐ трудової діѐльності, усвідомленнѐ мети та характеру 
праці, умов її виконаннѐ, дотриманнѐ охоронно-педагогічного режиму з урахуваннѐм 
специфічних особливостей психічного розвитку кожної особистості. 

Ключові слова: трудове вихованнѐ, трудове навчаннѐ, ляди з інвалідністя 
внаслідок інтелектуальних порушень, корекційна робота, працѐ, соціалізаціѐ, 
реабілітаційна установа. 

 

Постановка проблеми. Трудове вихованнѐ ю одним із важливих 

напрѐмів виховного впливу на особистість лядини з інвалідністя і маю на меті 

отриманнѐ нея трудових знань, умінь, навичок у процесі трудової діѐльності 

длѐ подальшої її соціалізації і самореалізації. Під час трудового вихованнѐ 

проходить процес корекції, виробленнѐ навичок загальної та трудової 

культури, компенсуятьсѐ порушеннѐ інтелектуального та фізичного розвитку. 

Особа з інвалідністя стаю готовоя виконувати повсѐкденну праця, вчитисѐ 

утримувати в належному стані робоче місце та інструмент, бережно 

відноситисѐ до різного роду матеріалів, економити їх. В умовах 

реабілітаційної установи трудове вихованнѐ лядей з інвалідністя 
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розглѐдаютьсѐ ѐк важливий засіб корекції, розвитку й формуваннѐ 

особистості, підготовки їх до трудової діѐльності у трудових майстернѐх.  

Аналіз актуальних досліджень. У працѐх К. Ушинського, 

А. Макаренко та ін. акцентувано увагу на тому, що працѐ – це велика 

«перетворяяча сила», ѐка забезпечую прогресивний розвиток ѐк 

суспільства в цілому, так і кожної лядини окремо. 

Л. Виготський та О. Граборов вважали, що працѐ виступаю засобом 

соціального вихованнѐ й розвивали ідея активного залученнѐ лядей з 

інвалідністя до суспільно корисної продуктивної праці (Дульнев, 1969). 

Особливої уваги заслуговуять дослідженнѐ в даному проблемному 

полі таких науковців і практиків: Д. Азбукін, П. Акименко, М. Чехов, Є. Гер’ю 

та ін. Ними підкреслено, що працѐ ю могутнім помічником у розвитку 

самостійності, самодіѐльності й самодисципліни лядини з інвалідністя.  

Теоретичний аналіз досліджень радѐнських авторів (І. Даняшевскій, 

Г. Дульнюв, М. Кузьмицька, М. Рѐбцева, В. Тарасова та ін.) показав, що 

проблема навчаннѐ лядей із інвалідністя ручної та професійної праці ю 

досить актуальноя з точки зору впливу на розвиток їх особистості.  

Зануряячись у проблему трудового вихованнѐ, Г. Дульнюв основну 

увагу приділѐв з’ѐсування шлѐхів підвищеннѐ корекційного впливу ручної 

праці й вихованнѐ самостійності під час виконаннѐ трудових завдань 

лядей із інвалідністя. На його думку, важливість трудового вихованнѐ 

полѐгаю в тому, щоб підготувати лядину з інвалідністя до самостійного 

життѐ, праці і, найкращим чином, соціально адаптувати.  

Українські дослідники, такі, ѐк В. Бондар, В. Синьов та інші автори, ѐкі 

досліджували питаннѐ трудового вихованнѐ дітей із інтелектуальними 

порушеннѐми наголошували на те, що правильно організоване трудове 

навчаннѐ і вихованнѐ ю ефективним засобом корекції недоліків розвитку 

інтелектуальної діѐльності. С. Миронова вказувала, що у процесі трудового 

вихованнѐ в дітей формуять систему знань, переконань, навичок, ѐкостей і 

рис особистості, стійких звичок поведінки, ѐкі слугуватимуть їм основоя 

длѐ подальшого самостійного життѐ. 

Однак, теоретичний аналіз проблеми трудового вихованнѐ ѐк засобу 

корекційного впливу на лядей із інвалідністя внаслідок інтелектуальних 

порушень засвідчив недостатня її розробленість, що актуалізую 

проведеннѐ досліджень у цьому напрѐмі. Тож, метою роботи ю 

теоретичний аналіз проблеми трудового вихованнѐ ѐк засобу корекції 

лядей із інвалідністя внаслідок інтелектуальних порушень та виѐвленнѐ 

шлѐхів оптимізації цього процесу на прикладі реабілітаційної установи. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

35 

Методи дослідження. У роботі було використано комплекс теоре-

тичних та емпіричних методів дослідженнѐ, зокрема такі: аналіз, синтез, 

систематизаціѐ, порівнѐннѐ й узагальненнѐ у процесі теоретичного вивченнѐ 

питаннѐ, педагогічне спостереженнѐ за процесом трудового вихованнѐ осіб із 

інвалідністя внаслідок інтелектуальних порушень, бесіда з педагогічними 

працівниками реабілітаційної установи, аналіз психолого-педагогічної 

документації на особу з інвалідністя внаслідок інтелектуальних порушень. 

Експериментальноя базоя дослідженнѐ стала реабілітаційна 

установа змішаного типу (комплексної реабілітації) длѐ лядей з 

інвалідністя внаслідок інтелектуальних порушень – Центру «Сприѐннѐ» 

громадської організації «Феліцитас» (м. Суми).  

Виклад основного матеріалу. Понѐттѐ «трудове вихованнѐ» 

розглѐдаютьсѐ ѐк процес формуваннѐ світоглѐдних уѐвлень на праця ѐк на 

життюву необхідність, а в перспективі – ѐк природну потребу лядини, 

ствердженнѐ її моральних цінностей. Воно використовуютьсѐ в літературі 

длѐ визначеннѐ процесу формуваннѐ ідейно-моральної позиції особистості 

в праці, що відповідаю суспільним ідеалам.  

Трудове вихованнѐ – основна цінність у розвитку особистості, складова 

трудової підготовки лядей із інвалідністя внаслідок інтелектуальних 

порушень, забезпечуячи соціальну спрѐмованість, моральний аспект 

трудового зростаннѐ особистості. Успішне формуваннѐ особистості може 

здійсняватисѐ тільки на основі організованого поюднаннѐ виховної роботи з 

практичноя трудовоя діѐльністя (Константинів, 2010). 

Важливими, на нашу думку, ю принципи, на ѐких будуютьсѐ трудове 

вихованнѐ, сформульовані В. Сухомлинським, зокрема такі: юдність трудового 

вихованнѐ й загального розвитку – морального, інтелектуального, 

естетичного, фізичного; розкриттѐ, виѐвленнѐ, розвиток індивідуальності в 

праці; висока моральність праці, її суспільно корисна спрѐмованість; ранню 

залученнѐ до продуктивної праці; різноманітність видів праці; постійність, 

безперервність праці; наѐвність рис продуктивної праці дорослих у дитѐчій 

праці; творчий характер праці; наступність змісту трудової діѐльності, умінь і 

навичок; загальний характер продуктивної праці; посильність трудової 

діѐльності; юдність праці і багатогранного життѐ (Кузьминський, 2006). 

Трудове вихованнѐ ю складовоя частиноя всебічного гармонійного 

розвитку особистості. Тому, такі загальні методи вихованнѐ, ѐк переконаннѐ, 

приклад, вимога, вправи, вправлѐннѐ, схваленнѐ, осудженнѐ тощо також 

маять бути ефективно використані в системі трудового вихованнѐ. Форми 

трудового вихованнѐ вирізнѐятьсѐ своюя різноманітністя, до ѐких можна 

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%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%9E$


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

36 

віднести уроки праці, гуртки, студії, трудові десанти тощо. Засоби трудового 

вихованнѐ охопляять велику кількість предметів, дій, знарѐдь (фізичні 

зусиллѐ лядини, знарѐддѐ праці, обладнаннѐ, природні багатства тощо), що 

допомагаять лядині здійснявати певні трудові операції.  

Е. Сеген зазначав, що в лядей з інвалідністя внаслідок 

інтелектуальних порушень слід виховувати звички приносити користь собі 

та іншим (Константинів, 2010). Ляди з інвалідністя повинні розуміти те, що 

кожна лядина, ѐка живе в суспільстві, зобов’ѐзана виконувати посильну 

корисну праця. У цьому ж сенсі, працѐ ю одним із важливих засобів 

корекції недоліків інтелектуального розвитку, зокрема – чинником 

розумового й фізичного розвитку, засобом пізнаннѐ світу; доцільна 

діѐльність лядини спрѐмована на створеннѐ матеріальних і духовних благ, 

необхідних длѐ задоволеннѐ потреб суспільства (Бондарь, 1998). 

В. Бондар указував на те, що виховна роль праці полѐгаю в тому, що на 

занѐттѐх із трудового навчаннѐ здійсняютьсѐ не тільки корекціѐ порушень 

інтелектуального й фізичного розвитку лядей із інвалідністя, а й вихованнѐ 

позитивного ставленнѐ до праці, її культура, розвиток емоційно-вольової 

сфери. Занѐттѐ з праці сприѐять координованості дій, рухової сфери, розвит-

кові моторики, забезпечуять правильний фізичний розвиток (Бондарь, 1998). 

Трудове вихованнѐ лядей із інвалідністя розглѐдаютьсѐ ѐк важливий 

засіб корекції, розвитку й формуваннѐ особистості, підготовки їх до трудової 

діѐльності в майстернѐх. Трудове навчаннѐ і вихованнѐ ефективно 

використовуятьсѐ длѐ формуваннѐ в лядей із інвалідністя важливих ѐкостей 

особистості. Олігофренопедагогіка розглѐдаю трудове вихованнѐ і навчаннѐ 

лядей із інвалідністя ѐк юдиний і цілеспрѐмований процес, що розв’ѐзую 

конкретні виховні, загальноосвітні та корекційні завданнѐ. Тільки на основі 

організованого поюднаннѐ виховної роботи з практичноя трудовоя діѐль-

ністя може здійсняватисѐ успішне формуваннѐ особистості (Бондарь, 1998).   

Завданнѐ, ѐкі ставить корекційний педагог длѐ досѐгненнѐ мети у 

процесі трудового вихованнѐ лядей із інвалідністя внаслідок інтелект-

туальних порушень такі: розвиток особистих трудових умінь лядей із інвалід-

ністя; збагаченнѐ уѐвлень про навколишню середовище в процесі праці; роз-

виток уѐвлень, сприйманнѐ, мисленнѐ, набуттѐ вмінь планувати та передба-

чати результат праці, оволодіннѐ різними знарѐддѐми праці (розумове 

вихованнѐ); вихованнѐ потреби й готовності працявати в колективі; розвиток 

дрібної моторики, зорової та рухової координації, координації рухів рук 

(фізичний розвиток), вихованнѐ взаюмодопомоги, колективізму, готовності 

працявати, формуваннѐ позитивного ставленнѐ до праці дорослого, уміннѐ 
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доводити праця до кінцѐ (моральне вихованнѐ); вихованнѐ працявати 

правильно, охайно (естетичний розвиток); розвиток мовленнювого 

спілкуваннѐ, розширеннѐ та збагаченнѐ словника (мовленнювий розвиток). 

Практичний досвід роботи в реабілітаційній установі змішаного типу 

(комплексної реабілітації) длѐ лядей із інвалідністя внаслідок 

інтелектуальних порушень – Центру «Сприѐннѐ» громадської організації 

«Феліцитас» (м. Суми) засвідчив, що особи з інтелектуальними 

порушеннѐми відчуваять значні труднощі у процесі трудової діѐльності, 

зокрема їм складно доводити розпочату справу до кінцѐ, і взагалі, 

налаштуватисѐ до роботи. Тож особливу увагу ми приділѐюмо формуваннѐ 

в них інтересу і позитивної мотивації до трудової діѐльності. При цьому 

спираюмосѐ на більш збережену, чуттюву сферу особистості. За сприѐтливих 

емоційних умов (позитивне оточеннѐ, доступна і цікава діѐльність тощо) 

далі реалізовуюмо складніші завданнѐ, пов’ѐзані із засвоюннѐм трудових 

умінь та досѐгненнѐм основних завдань професійної підготовки, зокрема: 

опануваннѐ техніко-технологічними знаннѐми та трудовими операціѐми, 

що передбачені змістом навчальної програми (ознайомленнѐ із 

властивостѐми матеріалів, з ѐкими працяять вихованці на занѐттѐх праці 

та їх застосуваннѐм); формуваннѐ знань про різні вироби, їх характерні 

ознаки, сферу застосуваннѐ, про засоби праці (машини, станки, 

контрольно-вимірявальні прилади, допоміжні інструменти) та різне 

обладнаннѐ, що використовуять на підприюмствах, в установах, сільському 

господарстві тощо; забезпеченнѐ знань про трудові операції (дії), їх назви 

(професійні слова-терміни) та технологія і послідовність виконаннѐ; 

виробленнѐ вмінь виконувати практичні роботи з дотриманнѐм технічних 

та санітарно-гігіюнічних вимог, правил безпечної праці (Константинів, 2010). 

У реабілітаційній установі на занѐттѐх із трудового навчаннѐ 

вирішуятьсѐ корекційні завданнѐ, спрѐмовані на розвиток рухової та 

сенсорної сфери лядини з інвалідністя внаслідок інтелектуальних порушень 

в умовах практичної діѐльності. Участь вихованців реабілітаційної установи в 

суспільно корисній і продуктивній праці приносить їм задоволеннѐ, їх радую 

ѐк сам процес такої праці, так і її результат.  

Трудове вихованнѐ в реабілітаційній установі здійсняютьсѐ в різних 

видах трудової діѐльності: самообслуговуванні, господарчо-побутовій, ручній 

праці, праці в природі. Всі види праці тісно пов’ѐзані між собоя, однак кожен 

із них маю свої відмінності. Особи з інвалідністя в процесі навчальної праці 

засвояять знаннѐ, що необхідні їм длѐ розвитку та подальшої трудової 
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діѐльності. Побутова працѐ, з ѐкоя вихованці стикаятьсѐ щоденно, ю одніюя з 

найбільш простих і обов’ѐзкових видів праці. 

Організовуячи суспільно корисну праця, педагоги реабілітаційної 

установи – Центру «Сприѐннѐ» раціонально розподілѐять фізичні 

навантаженнѐ, ураховуять особливості розвитку кожного вихованцѐ. З 

ціюя метоя вони чітко визначаять норми праці, форми її обліку й 

контроля, міру стимуляваннѐ, вимагаять дотриманнѐ дисципліни. У 

процесі такої роботи виховуютьсѐ поважливе ставленнѐ до роботи, 

добросовісне відношеннѐ до трудової діѐльності.  

Працѐ ѐк засіб вихованнѐ сприѐю розвиткові індивідуальних здібностей, 

здатності керувати діѐльністя та поведінкоя, а також творчості, критичності 

та активності думки. Завданнѐ трудового вихованнѐ – розвинути в учнів 

бажаннѐ працявати длѐ суспільства, домогтись, щоб працѐ стала 

найважливішоя їх потребоя (Дульнев, 1969). 

На початковому етапі трудового вихованнѐ лядей із інвалідністя 

внаслідок інтелектуальних порушень важливим завданнѐм ю формуваннѐ 

навичок самообслуговуваннѐ. Процес навчаннѐ самообслуговування таких 

осіб в реабілітаційній установі здійсняютьсѐ з урахуваннѐм індивідуальних 

можливостей особистості та за чітко спланованими етапами навчаннѐ і 

вихованнѐ. Виконаннѐ культурно-гігіюнічних процедур по доглѐду за 

собоя, користуваннѐ туалетом, процес харчуваннѐ, роздѐганнѐ чи 

одѐганнѐ віднесено до самообслуговуваннѐ, результати ѐкого 

задовольнѐять потреби лядини з інвалідністя. 

Длѐ повноцінного особистісного розвитку надзвичайно важлива 

господарсько-побутова працѐ, у ѐкій лядина з інвалідністя досѐгаю видимого 

успіху. Занѐттѐ з господарсько-побутової праці спрѐмовані на вихованнѐ в 

таких лядей бажаннѐ працявати, уміти бачити непорѐдок і усувати його, а 

також виконувати дорученнѐ дорослого. Важливим завданнѐм у трудовому 

вихованні ю формуваннѐ в лядей з інвалідністя установки, що вони 

самостійно можуть навести порѐдок у своїх речах, у кімнаті, на ігровій ділѐнці.  

Ручна працѐ ю одним із видів трудового вихованнѐ в реабілітаційній 

установі – Центрі «Сприѐннѐ», основним завданнѐм ѐкої ю вихованнѐ 

емоційно позитивного ставленнѐ до власних виробів із різноманітного 

матеріалу, формуваннѐ вмінь і навичок роботи з папером, природними 

матеріалами,  воском,  пластиліном, конструкторами тощо. У процесі таких 

занѐть у вихованців розвиваятьсѐ мисленнѐ, сприйманнѐ, зорова-моторна 

координаціѐ, пам’ѐть, увага, дрібна та загальна моторика, мовленнѐ, 

розширяютьсѐ кругозір, підвищуютьсѐ пізнавальна активність. 
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Формуваннѐ вмінь трудитисѐ на природі розпочиналосѐ в межах 

елементарної за змістом трудової діѐльності поза занѐттѐми. Але деѐкі 

вміннѐ праці в природі здобували і в межах господарсько-побутової праці 

(протираннѐ листѐ рослин, висаджуваннѐ зелені, поливаннѐ з лійки квітів 

тощо). Вихованці реабілітаційної установи із задоволеннѐм взаюмодіѐли з 

живими об’юктами, бо вони ю джерелом ѐскравих вражень, під керівництвом 

педагогів навчалисѐ доглѐдати за рослинами: садовими, городніми, 

кімнатними, а також за тваринами: розкладали корм у годівницѐх на природі 

длѐ птахів. Годівниці виготовлѐли на занѐттѐх по труду. 

Важливоя формоя підготовки до життѐ та праці лядей із інвалідністя 

в реабілітаційній установі була соціально-побутова оріюнтаціѐ (особиста 

гігіюна, доглѐд за одѐгом та взуттѐм, приготуваннѐ їжі тощо). Реалізаціѐ цих 

завдань сприѐла підвищення загального розвитку вихованців, формування в 

них знань, умінь та навичок, що допомагали соціальній адаптації, практичній 

підготовці до самостійного життѐ та праці в сучасних умовах. Щоденно 

вихованці реабілітаційної установи – Центру «Сприѐннѐ» виконували 

конкретні трудові обов’ѐзки (прибирали групові кімнати, чергували у 

столовій, групі, складали одѐг, робили покупки в магазині, готували їжу, 

займалисѐ певним видом господарсько-побутової праці). Необхідні навички 

та звички, що в подальшій діѐльності засвоявалисѐ і ставали правилом длѐ 

виконаннѐ, вироблявалисѐ в результаті багаторазових повторень у 

відповідній послідовності одних і тих самих дій під постійним керівництвом 

педагога. Працѐ вихованців ставала планомірноя, цілеспрѐмованоя, що 

забезпечувало їх участь у доступних видах діѐльності. Керівництво процесом 

засвоюннѐ етапів аналізу, плануваннѐ, організації, самоконтроля, послідовне 

здійсненнѐ виконаннѐ трудових дій було важливоя умовоя формуваннѐ 

діѐльності лядей із інвалідністя на занѐттѐх з трудового навчаннѐ.  

Розглѐнемо особливості корекційно-розвивальної роботи на 

кожному етапі. Щоб сформувати вміннѐ подумки виділити одну дія, 

розкласти на частини, виділити ознаки та властивості вчили вихованців  

аналізувати. Основа ефективності виконаннѐ завданнѐ – це правильниий та 

повний аналіз. Аналіз здійснявавсѐ завдѐки обстеження предмета та його 

порівнѐння з іншими предметами, образами, понѐттѐми. Саме тому, з 

перших днів перебуваннѐ вихованців у реабілітаційній установі ми 

знайомимо їх із приміщеннѐм, звертаячи увагу на те, ѐк було всяди чисто, 

прибрано, ѐк багато в групах кімнатних рослин, що потребуять 

спеціального доглѐду. Також під час занѐть із доглѐду за особистими 

речами була можливість у вихованців не просто попрати їх, а й навчитисѐ 
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правильно та економічно використовувати воду, світло, пральні засоби. 

Такі занѐттѐ готували лядей із інвалідністя до їх самостійного життѐ.  

Поступово об’юкти та завданнѐ ускладнявалисѐ. Так, спочатку під час 

прибираннѐ вихованці виконували найпростіші трудові операції: мили 

горщики з кімнатними рослинами, столи; знімали порохи з меблів, складали 

речі в меблѐх, розпушували ґрунт у вазонах та поступово переходили до 

більш складних завдань – щітками натирали меблі до блиску, мили підлогу. У 

кінці кожного занѐттѐ колективно робили аналіз діѐльності кожного 

вихованцѐ.  

Під час господарсько-побутової праці педагоги навчали планування та 

організації діѐльності. Длѐ цього вихованців вчили визначати раціональний 

спосіб діѐльності. На допомогу приходили інструкції та пам’ѐтки, розроблені 

педагогами реабілітаційної установи. Вихованці, оріюнтуячись в інструкції на 

послідовність виконаннѐ трудових завдань, виконували їх самостійно.  

Організаціѐ діѐльності передбачала підбір необхідного обладнаннѐ, 

інструментів, створеннѐ відповідних умов тощо. Важливим було виконаннѐ 

вихованцѐми практичного завданнѐ до кінцевого результату. За 

необхідності надавали  індивідуальну допомогу.  

Педагоги реабілітаційної установи організовували різноманітні види 

трудової діѐльності, формували у вихованців позитивне ставленнѐ до праці за 

допомогоя переконань, мотивації, завдань та власного прикладу. Забез-

печуячи інтелектуальний розвиток лядей із інвалідністя, створявали умови 

длѐ вихованнѐ працьовитості, сумлінності, дисциплінованості та колективіз-

му. Корекційне завданнѐ в кінцевому результаті було спрѐмоване на те, щоб 

підготувати вихованців до самостійного життѐ і праці. Як відзначав видатний 

український педагог В. Сухомлинський: «Дитина повинна на власному досвіді 

зрозуміти, що без праці неможливе життѐ» (Сухомлинський, 1977). 

Висновки. Теоретичний аналіз та досвід роботи з трудового вихованнѐ 

осіб із інвалідністя внаслідок інтелектуальних порушень засвідчив, що 

ефективність ціюї роботи залежить від цілеспрѐмованості й систематичності, 

створеннѐ відповідних умов длѐ розвитку ѐкостей, необхідних длѐ трудової 

діѐльності, усвідомленнѐ мети та характеру праці, умов її виконаннѐ, дотри-

маннѐ охоронно-педагогічного режиму. Специфічні особливості психічного 

розвитку лядей із інвалідністя внаслідок інтелектуальних порушень призво-

дѐть до необхідності враховувати їх під час організації навчаннѐ і вихованнѐ.  
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РЕЗЮМЕ 
Гусева Татьяна. Трудовое воспитание как средство коррекции лядей с 

инвалидностья в результате интеллектуальных нарушений. 
В статье осуществлен теоретический анализ проблемы трудового воспитаниѐ 

как средства коррекции лядей с инвалидностья вследствие интеллектуальных 
нарушений. Определены пути помощи таким лядѐм в условиѐх реабилитационного 
учреждениѐ, к которым отнесены: развитие личных трудовых умений лядей с 
инвалидностья; обогащение представлений об окружаящей среде в процессе труда; 
развитие представлений, восприѐтиѐ, мышлениѐ, приобретение умений планировать и 
предвидеть результат труда, овладение различными орудиѐми труда; воспитание 
потребности и готовности работать в коллективе; развитие мелкой моторики, 
зрительной и двигательной координации, координации движений рук, воспитание 
взаимопомощи, коллективизма, готовности работать, формированиѐ положитель-
ного отношениѐ к труду взрослого, умение доводить работу до конца; формирование 
навыков работать правильно, аккуратно; развитие речевого общениѐ, расширение и 
обогащение словарного запаса. Эффективность работы зависела от ее целеустрем-
ленности и систематичности, созданиѐ соответствуящих условий длѐ развитиѐ 
качеств, необходимых длѐ трудовой деѐтельности, осознаниѐ цели и характера труда, 
условий его выполнениѐ, соблядениѐ охранно-педагогического режима с учетом 
специфических особенностей психического развитиѐ каждой личности. 

Ключевые слова: трудовое воспитание, трудовое обучение, ляди с 
инвалидностья вследствие интеллектуальных нарушений, коррекционнаѐ работа, 
труд, социализациѐ, реабилитационное учреждение. 

SUMMARY 
Guseva Tatyana. Labor education as a means of correction of people with intellectual 

disabilities. 
The article provides a theoretical analysis of the problem of labor education as a means 

of correcting people with intellectual disabilities. The ways of helping such people in the 
conditions of a rehabilitation institution have been identified, which include development of 
personal work skills of people with disabilities; enrichment of ideas about the environment in the 
process of work; development of ideas, perception, thinking, acquisition of skills to plan and 
foresee the result of labor, mastery of various tools of labor; raising the need and willingness to 
work in a team; development of fine motor skills, visual and motor coordination, coordination of 
hand movements, education of mutual assistance, collectivism, willingness to work, formation of 
a positive attitude towards adult work, the ability to bring work to the end; teaching to work 
correctly, accurately; development of speech communication, expansion and enrichment of the 
vocabulary. The effectiveness of the work depended on its purposefulness and systematicity, 
creation of appropriate conditions for the development of the qualities necessary for labor 
activity, awareness of the purpose and nature of work, the conditions for its implementation, 
compliance with the protective and pedagogical regime, taking into account the specific features 
of the mental development of each individual. 

A set of theoretical and empirical research methods was used, including the following: 
analysis, synthesis, systematization, comparison and generalization in the process of 
theoretical study of the issue, pedagogical observation of the process of labor education of 
persons with intellectual disabilities, conversation with teachers, analysis of psychological 
and pedagogical documentation for a person with an intellectual disability. 

The experimental basis of the study was a mixed-type rehabilitation institution 
(complex rehabilitation) for people with intellectual disabilities – the Center for Assistance of 
the public organization Felicitas (Sumy). 
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Theoretical analysis and experience of work on labor education of persons with 
intellectual disabilities have shown that the effectiveness of this work depends on 
purposefulness and systematization, creating appropriate conditions for the development of 
qualities necessary for work, awareness of the purpose and nature of work, the pedagogical 
mode. Specific features of mental development of people with intellectual disabilities lead to 
the need to take them into account in the organization of education and upbringing. 

Key words: labor education, labor training, people with intellectual disabilities, 
correctional work, work, socialization, rehabilitation institution. 

 

УДК 159.923.2-053.5-056.263 
Оксана Дмітрієва 

Кам’ѐнець-Подільський національний  
університет імені Івана Огіюнка 
ORCID ID 0000-0001-8869-8156  

DOI 10.24139/2312-5993/2020.09/043-054 
 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 
 

У статті представлено аналіз результатів дослідженнѐ окремих аспектів 
розвитку особистості молодших школѐрів із порушеннѐми слуху в умовах сучасного 
закладу загальної середньої освіти длѐ дітей із порушеннѐми слуху. 

З’ѐсовано особливості процесу формуваннѐ самооцінки молодших школѐрів з 
порушеннѐми слуху; представлено результати вивченнѐ педагогічної документації, 
опитуваннѐ педагогів, анкетуваннѐ батьків, спостережень за учнѐми. Визначено 
вплив особливостей комунікації учнів із порушеннѐми слуху та взаюмодії з педагогами 
і батьками на розвиток особистості школѐрів.  

Ключові слова: особистість, молодші школѐрі, порушеннѐ слуху, самооцінка, 
комунікаціѐ, педагоги, батьки. 

 

Постановка проблеми. В умовах радикальної соціально-політичної 

трансформації нашого суспільства, коли постаять проблеми збереженнѐ 

державності, відродженнѐ багатогранного культурно-історичного досвіду та 

традицій вихованнѐ, надзвичайно активізуваласѐ проблема становленнѐ та 

розвитку особистості підростаячого поколіннѐ. Сьогодні українська держава 

надаю особливої уваги вирішення проблем, пов’ѐзаних зі створеннѐм умов 

длѐ становленнѐ та розвитку творчої, самостійної особистості, здатної 

спілкуватисѐ та діѐти, бути відповідальноя й толерантноя, адекватно 

реагувати на виклики сьогоденнѐ та приймати рішеннѐ. У Державній 

національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століттѐ)», Законі України «Про 

освіту», Державному стандарті початкової освіти визначено, що розвиток 

гармонійної особистості дитини ю пріоритетним, наголошуютьсѐ на 

необхідності формуваннѐ у зростаячої особистості основ активної життювої 

позиції, розвитку елементарної соціальної компетентності, здатності бути 

толерантноя, доброзичливоя.  
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Аналіз актуальних досліджень. У психолого-педагогічних джерелах 

проблему становленнѐ особистості в період дитинства досліджували І. Бех 

(особистісно-оріюнтоване вихованнѐ дитини), Л. Божович (концепціѐ 

формуваннѐ особистості в дитѐчому віці), Г. Костяк (теоріѐ особистості за 

принципом розвитку), О. Леонтьюв (особистість у загально-психологічній 

теорії діѐльності), Я. Коменський, А. Макаренко, Й. Песталоцці, 

В. Сухомлинський (теорії гуманістичної педагогіки в галузі дошкільного та 

початкового вихованнѐ), класичні підходи до формуваннѐ моральних ѐкостей 

особистості (І. Бех, Л. Виготський, О. Запорожець, В. Котирло), С. Рубінштейн 

(особистість у філософсько-психологічній концепції). 

Метою статті ю представленнѐ результатів дослідженнѐ 

особливостей розвитку особистості молодших школѐрів із порушеннѐми 

слуху в закладі загальної середньої освіти длѐ дітей із порушеннѐми слуху. 

Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ використовувалисѐ такі 

методи: аналіз науково-методичної літератури з проблеми розвитку 

особистості молодших школѐрів з типовим розвитком та з порушеннѐми 

слуху; аналіз педагогічної документації; бесіда з педагогами закладу 

загальної середньої освіти длѐ дітей із порушеннѐми слуху; спостереженнѐ за 

молодшими школѐрами з порушеннѐми слуху; анкетуваннѐ батьків школѐрів 

із порушеннѐми слуху; кількісний та ѐкісний аналіз отриманих даних.  

Виклад основного матеріалу. У педагогіці та віковій психології 

молодший шкільний вік займаю особливе місце: у цьому віці формуютьсѐ 

довільність психічних функцій, виникаять рефлексіѐ, самоконтроль, дії 

починаять співвідноситисѐ з внутрішнім планом. Одним із найважливіших 

чинників, що здійсняю вплив на розвиток моральних, соціальних, вольових 

ѐкостей особистості молодшого школѐра, ю навчальна діѐльність. 

Розвиток особистості дітей із порушеннѐми слуху відбуваютьсѐ у 

складних умовах, пов’ѐзаних з труднощами у спілкуванні з оточуячими 

лядьми, з уповільненнѐм процесу переробки інформації, зі збідненим і 

обмеженим досвідом, із обмеженими можливостѐми спонтанного 

засвоюннѐ соціального досвіду. 

Особистість – це відносно пізній продукт суспільно-історичного та 

онтогенетичного розвитку лядини. Під особистістя розуміять певну 

цілісність, інтегруячий початок, що пов’ѐзую воюдино різні психічні процеси 

індивіда. Важливим елементом становленнѐ особистості дитини з порушен-

нѐм слуху ю становленнѐ її самооцінки. Разом із цим, науковці зазначаять, що 

часто діти з особливими освітніми потребами маять занижену самооцінку; їм 

притаманні соціальна пасивність та висока вимогливість до інших 
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(Т. Богданова, Р. Боровський, В. Засенко, В. Кобильченко, І. Мамайчук, 

В. Синьов, Є. Синьова, П. Таланчук та ін.) (Єжова, 2012, с. 226). 

Проблему розвитку особистості дітей з порушеннѐми слуху вивчали 

В. Петрова, В. Белінський, М. Нудельман, А. Гозова, Т. Приліпська. 

Дослідженнѐ сурдопсихологів продемонстрували, що в розвитку 

самосвідомості та самооцінки дітей із порушеннѐми слуху спостерігаятьсѐ 

ті ж стадії, що й у дітей із типовим розвитком, проте перехід від одніюї 

стадії до іншої здійсняютьсѐ на два-три роки пізніше. 

У дослідженні В. Петрової підкресляютьсѐ, що від самооцінки залежать 

взаюмовідношеннѐ лядини з оточуячими, її ставленнѐ до успіхів та невдач, 

ѐк власних, так і інших лядей, отже самооцінка впливаю на ефективність 

діѐльності лядини. Самооцінка тісно пов’ѐзана з рівнем домагань, тобто 

ступенем труднощів у досѐгненні мети, котру лядина перед собоя ставить. 

Розходженнѐ між домаганнѐми і реальними можливостѐми лядини 

призводить до того, що вона неправильно себе оціняю, тому її поведінка стаю 

неадекватноя. Самооцінка визначаю й те, ѐк лядина оціняю можливості і 

результати діѐльності інших. У дослідженні В. Петрової діти з порушеннѐми 

слуху мали оцінити себе ѐк товаришів. На думку В. Петрової, про 

несформованість самооцінки в нечуячих п’ѐтикласників свідчить відсутність у 

них сумнівів і невпевненості під час відповіді на це запитаннѐ, високе 

оціняваннѐ самих себе: «Я хороший товариш». При цьому діти 

перераховували свої позитивні ѐкості («добрий», «вихований» тощо) і 

обов’ѐзково згадували про успіхи в навчанні («добре вчусѐ», «умія 

розв’ѐзувати задачі»), тобто вони недостатньо диференціявали понѐттѐ 

«хороший товариш» і «хороший учень».  

За даними В. Белінського, оціняваннѐ себе і товаришів у учнів 2–4-х 

класів школи длѐ дітей із порушеннѐми слуху ситуативна, недостатньо 

критична. 

Отже, перехід від загальної, неспецифічної оцінки до більш 

специфічної, диференційованої в дітей із порушеннѐми слуху відбуваютьсѐ 

на два-три роки пізніше. 

Дослідженнѐ Т. Приліпської продемонстрували, що від молодшого до 

старшого шкільного віку спостерігаютьсѐ збільшеннѐ стійкості самооцінок і 

адекватності домагань, хоча останні залишаятьсѐ нестійкими. При цьому в 

нечуячих дітей спостерігаласѐ тенденціѐ до переоцінки: у четвертому класі 

завищених оцінок було шість разів більше, аніж занижених. Самооцінки й 

оцінки товаришів у учнів з порушеннѐми слуху четвертого класу часто 

буваять ситуативними, залежать від думки педагогів, діти часто не 
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розрізнѐять понѐттѐ «хороший учень» і «хороший товариш». Оціняваннѐ 

інших ѐкостей учнів (спортивні успіхи, здоров’ѐ) іноді також визначаятьсѐ їх 

успішністя. Результати експерименту даять можливість зробити висновок 

про значну ситуативність поведінки нечуячих учнів четвертого класу, про 

помітний вплив думки оточуячих (Приліпська, 1989, с. 29). 

Певноя нестійкістя та неадекватністя, на думку Т. Приліпської, 

відзначаютьсѐ і рівень домагань нечуячих дітей: часто вибір завданнѐ 

залежав від рішень товаришів і не відповідав реальним можливостѐм, був 

завищеним. У багатьох відзначалась нестійкість домагань. Дітей, ѐкі 

виѐвлѐли занижені домаганнѐ, було більше серед нечуячих, аніж серед 

чуячи: діти з порушеннѐми слуху частіше виѐвлѐли небажаннѐ виконувати 

складні завданнѐ. У тих видах діѐльності, виконаннѐ ѐких не передбачало 

значного використаннѐ дітьми мовленнѐ, нечуячі й чуячі молодші школѐрі 

проѐвлѐли себе однаково. Проте, за успішного досѐгненнѐ мети учні з 

порушеннѐми слуху не лише не змінявали свої домаганнѐ, але й 

знижували їх, прагнули досѐгти успіху ціноя менших зусиль. 

Таким чином, у молодших школѐрів із порушеннѐми слуху 

спостерігаютьсѐ неадекватність оцінки результатів своюї діѐльності, 

недостатнѐ самокритичність, самооцінка та рівень домагань, ѐкий часто не 

відповідаю їхнім можливостѐм (Приліпська, 1989, с. 31). 

Значний вплив на розвиток особистості дитини з порушеннѐм слуху 

здійсняю спілкуваннѐ дитини з найближчим оточеннѐм. Порушеннѐ слуху, 

наслідком ѐкого ю відставаннѐ в оволодінні словесним мовленнѐм, звичним 

длѐ близьких дитини, призводить до обмеженнѐ в соціальних контактах дітей 

із порушеннѐми слуху, поѐві фрустрації в них та їхніх батьків. Неможливість 

повідомити плани на майбутню, описати події сьогоденнѐ, обговорити 

проблеми, що виникаять щоднѐ, призводить до труднощів у комунікативній 

та соціальній взаюмодії, до того, що дитина замикаютьсѐ у собі. 

Длѐ формуваннѐ в дітей із порушеннѐми слуху уѐвлень про ѐкості 

особистості, длѐ розвитку їх власної особистості необхідно враховувати 

особливості розвитку ціюї категорії дітей з порушеннѐми психофізичного 

розвитку. Особливу увагу варто звернути на створеннѐ комфортної 

обстановки, у ѐкій дитину з порушеннѐм слуху зрозуміять, нададуть 

можливість їй висловитисѐ з використаннѐм зручних длѐ неї засобів 

комунікації, допоможуть у вирішенні питань і проблем, що цікавлѐть дитину. 

Особливе місце у процесі навчаннѐ і вихованнѐ, розвитку особистості 

молодших школѐрів із порушеннѐми слуху належить українській жестовій 

мові, застосуваннѐ ѐкої педагогами сприѐтиме ефективності процесу 
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розвитку особистості учнів з порушеннѐми слуху, важливоя складовоя ѐкого 

ю формуваннѐ самооцінки молодших школѐрів. 

У формуванні самооцінки молодші школѐрів із порушеннѐми слуху 

дещо відстаять від чуячих дітей, демонструячи риси, властиві чуячим 

дошкільникам. Самооцінка дітей із порушеннѐми слуху 7-11 років дуже 

нестійка, залежить від ситуації, від оцінок їх навчальної діѐльності і 

окремих учинків учителѐми й вихователѐми (В. Белінський, Т. Приліпська). 

Самооцінка школѐрів із порушеннѐми слуху значно зростаю протѐгом 

навчаннѐ в закладі середньої освіти. Спочатку діти з порушеннѐми слуху 

вчатьсѐ адекватно оцінявати власні окремі дії та вчинки, потім – свої 

окремі вміннѐ та знаннѐ. Та лише у старшому шкільному віці з’ѐвлѐютьсѐ 

усвідомленнѐ, що оцінявати себе варто в сукупності вчинків, знань, умінь 

та стосунків із оточуячими лядьми, відіграю певну роль і схильність до 

моральної поведінки (В. Петрова, Т. Приліпська, Т. Пуйк). 

У дітей із порушеннѐми слуху молодшого шкільного віку ставленнѐ 

до інших лядей маю ситуативний характер. Під впливом дорослих діти з 

порушеннѐми слуху негативно ставлѐтьсѐ до невстигаячих однолітків. Їм 

не подобаятьсѐ забіѐки, жадібні діти, їм імпонуять ті, хто даю свої речі 

іншим, ділитьсѐ солодощами, охайно одѐгнений (В. Белінський).  

Завдѐки дослідженнѐм І. Соловйова, присвѐченим проблемі взаюмодії 

аналізаторів у процесі сприйманнѐ навколишньої дійсності, було встанов-

лено, що порушеннѐ одного аналізатора, такого важливого, ѐк слуховий чи 

зоровий, негативно впливаю на діѐльність збережених аналізаторів. 

Порушеннѐ слуху зменшую повноту зорового сприйманнѐ, ускладняю 

розвиток кінестетичних відчуттів і особливо кінестезій мовленнювих органів. 

Таким чином, порушеннѐ повноцінної діѐльності слухового 

аналізатора обумовляю специфіку розвитку особистості дітей з 

порушеннѐми слуху молодшого шкільного віку. 

Проведений нами аналіз наукової літератури продемонстрував, що 

розвиток особистості молодших школѐрів із порушеннѐми слуху – складний і 

тривалий процес, що безпосередньо залежить від формуваннѐ самооцінки 

дитини. 

Оскільки в цьому процесі значну роль відіграять дорослі, що 

оточуять дитину, оцінки з боку батьків та педагогів ю важливоя умовоя 

збереженнѐ дитиноя емоційного благополуччѐ. Надалі, у міру 

накопиченнѐ соціального досвіду, все більше значеннѐ в поведінці 

починаю набувати оцінка результатів власної діѐльності. Стійка самооцінка, 

що постійно формуютьсѐ, певноя міроя звільнѐютьсѐ від оцінок тих, хто 
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оточуять, стаю самостійним регулѐтором поведінки дитини. Іноді виникаю 

розбіжність між самооцінкоя й оцінками з боку тих, хто оточую. Якщо ці 

оцінки вищі за самооцінку, то розбіжність між ними може стати чинником, 

що буде стимулявати розвиток особи, коли лядина прагне досѐгти рівнѐ 

оцінки тих, що оточуять. 

Ми припускаюмо, що труднощі розвитку особистості молодших 

школѐрів із порушеннѐми слуху та формуваннѐ в них адекватної 

самооцінки виникатимуть через недостатній рівень комунікації з батьками 

та педагогами. 

Відповідно, дослідженнѐ процесу розвитку особистості молодших 

школѐрів з порушеннѐми слуху проводилосѐ у зв’ѐзку з вивченнѐм 

використаннѐ жестової мови ѐк засобу розвитку їх особистості.  

Нами було здійснено аналіз практики роботи закладу середньої 

освіти (документації закладу, спостереженнѐ за роботоя педагогів із 

учнѐми, за спілкуваннѐм батьків з дітьми, анкетуваннѐ батьків, опитуваннѐ 

педагогів), а також дослідженнѐ рівнѐ самооцінки молодших школѐрів із 

порушеннѐми слуху. 

У межах одніюї публікації не видаютьсѐ можливим описати всі 

отримані результати дослідженнѐ, тому представимо окремі з них. 

Нами було проаналізовано Державний стандарт початкової освіти, 

навчальну програму з окремих предметів длѐ дітей зі зниженим слухом. 

Особлива увага нами приділѐласѐ спрѐмованості діѐльності закладу та його 

працівників на розвиток особистості молодших школѐрів з порушеннѐми 

слуху.  

Також нами були проведені спостереженнѐ за учнѐми молодших 

класів у процесі їх навчальної та позаурочної діѐльності, у спеціальних 

умовах (під час занѐть у класних кімнатах) та в неформальній обстановці 

(під час прогулѐнок, ігор, екскурсій). Значну увагу ми надавали 

спостереження за роботоя педагогів – вчителів та вихователів – з учнѐми.  

Зміст бесіди з педагогами був спрѐмований на виѐвленнѐ того, ѐким 

чином вчителі та вихователі працяять над розвитком особистості 

молодших школѐрів із порушеннѐми слуху та на з’ѐсуваннѐ труднощів, що 

виникаять у них під час ціюї діѐльності.  

Окремі спостереженнѐ проводилисѐ нами за процесом спілкуваннѐ 

батьків із дітьми молодшого шкільного віку з порушеннѐми слуху. Длѐ 

нашого дослідженнѐ особливе значеннѐ мало, наскільки активним ю 

спілкуваннѐ, ѐкі види комунікації застосовуять батьки і діти, ѐкі емоції це 

викликаю в дітей. Крім того, нами були розроблені анкети длѐ батьків, 
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метоя ѐких стало виѐвленнѐ спрѐмованості їхньої взаюмодії на розвиток 

особистості молодших школѐрів із порушеннѐми слуху. Бланки анкет були 

роздруковані й надані длѐ анонімного заповненнѐ батькам дітей. 

У дослідженні брали участь 7 учнів із порушеннѐми слуху 1-го класу, 

11 учнів із порушеннѐми слуху 2-го класу, 16 педагогів, ѐкі працяять із 

молодшими школѐрами з порушеннѐми слуху, 18 батьків учнів 1-го та 2-го 

класів.  

Аналіз документації закладу загальної середньої освіти длѐ дітей із 

порушеннѐми слуху, згідно з ѐкоя відбуваютьсѐ організаціѐ діѐльності 

закладу, продемонстрував наступне. У Державному стандарті початкової 

освіти зазначено, що метоя початкової освіти ю всебічний розвиток дитини, її 

талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до 

вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, 

формуваннѐ цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. 

Реалізаціѐ мети початкової освіти ґрунтуютьсѐ на таких ціннісних 

оріюнтирах, ѐк: 

- визнаннѐ унікальності та обдарованості кожної дитини, що 

забезпечуютьсѐ рівним доступом до освіти, забороноя будь-ѐких форм 

дискримінації або відокремленнѐ дітей на основі попереднього відбору;  

- цінність дитинства, що оберігаютьсѐ шлѐхом установленнѐ освітніх 

вимог, ѐкі відповідаять віковим особливостѐм дитини, визнаннѐ прав дитини 

на навчаннѐ через діѐльність, зокрема гру, обмеженнѐ обсѐгу домашніх 

завдань длѐ збільшеннѐ часу на рухову активність і творчість дитини; 

- радість пізнаннѐ, що обумовляютьсѐ використаннѐм в освітньому 

процесі дослідницької та проюктної діѐльності; 

- розвиток вільної особистості шлѐхом підтримки самостійності, 

незалежного мисленнѐ, оптимізму та впевненості в собі; міцного здоров’ѐ 

та добробуту, ѐких можливо досѐгти шлѐхом формуваннѐ здорового 

способу життѐ і створеннѐ умов длѐ гармонійного фізичного та 

психоемоційного розвитку; 

- забезпеченнѐ безпеки в результаті створеннѐ атмосфери довіри і 

взаюмоповаги, перетвореннѐ школи на безпечне місце, де запобігаять 

насильству і цькування, надаять необхідну підтримку; 

- утвердженнѐ лядської гідності шлѐхом вихованнѐ чесності, відваги, 

наполегливості, доброти, здатності до співчуттѐ і співпереживаннѐ, 

справедливості, поваги до прав лядини (зокрема, права на життѐ, 

здоров’ѐ, власність, свободу слова тощо); 
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- плеканнѐ лябові до рідного края та української культури, 

шанобливе ставленнѐ до Української держави; 

- формуваннѐ активної громадѐнської позиції, відповідальності за свою 

життѐ, розвиток громади та суспільства, збереженнѐ навколишнього світу. 

У поѐснявальній записці до програми-комплексу «Українська 

жестова мова» зазначено, що визнаннѐ Україноя, ѐк правовоя державоя, 

жестової мови нечуячих осіб не лише ѐк засобу спілкуваннѐ, але і ѐк 

засобу навчаннѐ, ю тим клячовим моментом, коли на зміст спеціальної 

освіти, у сфері сурдопедагогіки, слід глѐнути по-новому, крізь призму 

визнаннѐ права глухої лядини на своя мову, на своя культуру.  

Українська жестова мова (УЖМ) – це рідна мова нечуячих, оскільки 

враховую специфіку візуального сприйманнѐ в умовах слухової депривації і 

ю основним засобом міжособового спілкуваннѐ глухих, ю самобутньоя і 

багатоя мовоя, що характеризуютьсѐ своюрідноя лексикоя й складноя 

граматичноя структуроя (Адамяк, 2009). 

Опитуваннѐ педагогів, ѐкі викладаять навчальні предмети в молодших 

класах, засвідчило, що дітѐм набагато легше засвоявати навчальний 

матеріал, ѐкщо нові понѐттѐ, терміни, незрозумілі слова вчителі можуть 

поѐснити за допомогоя жестової мови й можуть самі зрозуміти запитаннѐ, 

ѐкі їм ставлѐть діти за допомогоя неї. Разом із тим, більша частина педагогів 

(69 %) визнали, що недостатньо володіять знаннѐми української жестової 

мови, що викликаю певні труднощі в навчальному процесі та під час 

спілкуваннѐ з дітьми. Зокрема, учителі та вихователі зазначили, що особливо 

відчутні такі труднощі, коли виникаю конфліктна ситуаціѐ, у ѐкій потрібно 

знайти швидке вирішеннѐ, а можливості виѐсненнѐ всіх обставин ситуації 

обмежені внаслідок недостатнього володіннѐ засобами комунікації, ѐкі ю 

зрозумілими длѐ дітей; під час виховних занѐть, ѐкі несуть емоційне 

навантаженнѐ й покликані виховувати особистісні ѐкості дітей, сприѐти їх 

формування та розвитку. 

Спостереженнѐ за взаюмодіюя педагогів із молодшими школѐрами з 

порушеннѐми слуху засвідчили, що діти ю дуже емоційними, 

доброзичливими, позитивно налаштованими на спілкуваннѐ. Проте чітко 

простежуваласѐ тенденціѐ прагненнѐ більшості дітей (83 %) до взаюмодії саме 

з тими педагогами, ѐкі володіять жестовоя мовоя і в ѐких не виникаю 

перешкод у процесі навчально-виховної та комунікативної співпраці. Разом із 

тим, на пропозиція поспілкуватисѐ з частиноя педагогів діти реагували 

неохоче, поѐсняячи це так: «він (вона) не розумію мене», «говорити багато, ѐ 

не розумія», «не треба, краще йдемо до…» (називаячи іншого педагога). У 
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17 % дітей не виникало такої реакції. Причиноя цього був кращий стан слуху 

та вищий рівень мовленнювого розвитку учнів, їм доступно було спілкуватисѐ 

за допомогоя усного мовленнѐ, длѐ ѐкого, все ж, були характерні 

неузгодженнѐ відмінкових закінчень, використаннѐ непоширених речень, 

сплутуваннѐ фонем, неправильні закінченнѐ слів.   

Таким чином, можна зробити висновок, що недостатній рівень 

володіннѐ специфічними засобами комунікації дітей із порушеннѐми слуху – 

дактилологіюя і жестовоя мовоя – ю серйозноя перешкодоя длѐ ефективної 

діѐльності педагогів щодо розвитку особистості молодших школѐрів із 

порушеннѐми слуху. Результати нашого дослідженнѐ повністя 

підтверджуять наші дослідженнѐ (2013) та розвідки інших науковців, 

проведені та опубліковані у 2006 р. (Дмітріюва, 2018, с. 70). 

Спостереженнѐ за процесом спілкуваннѐ дітей із батьками 

відбувалосѐ під час приїзду дітей у заклад, зазвичай у понеділок вранці, та 

під час поверненнѐ дітей додому. Більшу частину дітей батьки забирали 

додому в п’ѐтниця у другій половині днѐ.  

У результаті наших спостережень виѐвлено, що переважна більшість 

дітей із порушеннѐми слуху молодшого шкільного віку маять тісний 

контакт зі своїми батьками. Проте вони досить спокійно прощаятьсѐ з 

ними зранку в понеділок, охоче йдуть до вихователів або у класні кімнати, 

чітко оріюнтуятьсѐ в режимі закладу, знаять, що буде відбуватисѐ. Це 

свідчить про систематичну налагоджену роботу закладу освіти, чітку 

організація діѐльності кожного працівника, професійне ставленнѐ 

педагогів до своюї роботи. Батьки абсолятно спокійно прощаятьсѐ з 

дітьми, не даять їм особливих настанов стосовно поведінки в закладі 

освіти, за потреби, спілкуятьсѐ з педагогами.  

У п’ѐтниця зранку діти знаять, коли приїде мама чи тато, збираять свої 

речі, складаять ранці чи портфелі. На момент, коли батьки приїжджаять за 

дітьми, вони вже готові до зустрічі. Характерним ю те, що 34 % дітей емоційно 

зустрічаять батьків, прагнуть розповісти їм про свої досѐгненнѐ за тиждень, 

продемонструвати свої малянки, вироби, на що батьки реагуять активно, 

розпитуять дітей, вихователів про те, ѐк пройшов тиждень, радіять разом із 

дітьми, тішатьсѐ їхнім здобуткам та висловляять свою захопленнѐ ними. 66 % 

дітей швиденько збираять свої речі і, попрощавшись із педагогом, виходѐть 

за межі закладу. Варто зазначити, що й батьки цих дітей не особливо 

прагнуть спілкуваннѐ з дітьми та педагогами в закладі, щоб дізнатисѐ про 

успіхи та проблеми своїх дітей. Вони не цікавлѐтьсѐ успіхами своїх дітей, не 
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хвалѐть їх, не радіять за них, що, звичайно, не може сприѐти позитивному 

розвиткові особистості дітей.  

Ми сподівалисѐ, що в позанавчальний час батьки більше спілкуятьсѐ зі 

своїми дітьми та проводѐть з ними вільний час, граятьсѐ, радіять за них, 

розвиваять їхні особистісні ѐкості та емоції. Опрацявавши результати 

анкетуваннѐ, у ѐкому взѐли участь батьки молодших школѐрів із 

порушеннѐми слуху, ми з’ѐсували, що 66 % батьків обмежуять час свого 

спілкуваннѐ з дітьми з порушеннѐми слуху короткими вказівками, 

інструкціѐми, що потрібно зробити длѐ виконаннѐ конкретних завдань. 

Такого спілкуваннѐ їм досить і вони не вважаять, що його варто 

урізноманітнявати. Під час спілкуваннѐ батьки використовуять усне 

мовленнѐ, вказівні жести, міміку. Батьки зазначаять, що іноді діти прагнуть 

щось розповісти їм, продемонструвати, проте батьки їх не розуміять. З 

дітьми батьки проводѐть вільний час рідко, проте знаять, що їхнім дітѐм 

подобаютьсѐ малявати, кататисѐ на велосипеді, грати з м’ѐчем, грати в 

комп’ятерні ігри. Розуміячи, що ю певні проблеми у спілкуванні з дитиноя, 

ѐкі викликані неможливістя повноцінно комунікувати, батьки не готові 

відвідувати спеціальні занѐттѐ та проходити спеціальне навчаннѐ длѐ 

подоланнѐ цих труднощів. Переважна більшість батьків вважаять, що дітѐм 

набагато цікавіше спілкуватисѐ в закладі освіти з однолітками та педагогами, 

ѐкі їх розуміять.  

Частина батьків (34 %) зазначили, що постійно спілкуятьсѐ з своїми 

дітьми, проте хотіли би збільшити можливості такого спілкуваннѐ. Їм не 

вистачаю лише усного мовленнѐ длѐ виѐвленнѐ всіх почуттів щодо дітей, 

прагненнѐ їх підтримати та висловити своя лябов. Цѐ частина батьків охоче 

проводить вільний час з дітьми, знаю їхні уподобаннѐ та прагне збагатити 

враженнѐ та емоції дітей під час подорожей, екскурсій, спільного відпочинку. 

Разом із тим, лише 16 % із 34 % батьків зазначили, що в них немаю проблем у 

спілкуванні з дітьми. Ми з’ѐсували, що це – ті батьки, ѐкі самі маять 

порушеннѐ слуху. 18 % батьків визнали, що дітѐм цікавіше спілкуватисѐ 

однолітками з порушеннѐми слуху та педагогами, аніж з ними. Разом із тим, 

вони ж визнали, що їм буде складно виділити спеціально час длѐ спеціальних 

занѐть із навчаннѐ дактилології та жестової мови. 

Таким чином, не дивлѐчись на те, що батьки ляблѐть своїх дітей, 

доглѐдаять їх, прагнуть, щоб вони мали все необхідне, вони не завжди 

готові займатисѐ підвищеннѐм своюї комунікативної компетентності задлѐ 

розвитку особистості своїх дітей. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розробок. Визначено, 

що особливості розвитку особистості молодших школѐрів із порушеннѐми 

слуху обумовлені наѐвністя порушеннѐ слуху, що призводить до 

неадекватності оцінки результатів своюї діѐльності, недостатньої 

самокритичності, самооцінки та рівнѐ домагань, ѐкий часто не відповідаю 

можливостѐм ціюї категорії дітей із особливими освітніми потребами. 

З’ѐсовано, що важливоя передумовоя розвитку особистості учнів 

молодших класів із порушеннѐми слуху ю активна комунікативна взаюмодіѐ 

з батьками, педагогами, однолітками, що ускладняютьсѐ через недостатній 

рівень володіннѐ учасниками процесу спілкуваннѐ засобами комунікації 

осіб із порушеннѐми слуху, зокрема, жестовоя мовоя.  

Подальших розробок потребую методичне забезпеченнѐ процесу 

розвитку особистості молодших школѐрів у закладах загальної середньої 

освіти длѐ дітей із порушеннѐми слуху. 
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РЕЗЮМЕ 
Дмитриева Оксана. Некоторые аспекты развитиѐ личности младших 

школьников с нарушениѐми слуха. 
В статье представлен анализ результатов исследованиѐ некоторых 

аспектов развитиѐ личности младших школьников с нарушениѐми слуха в условиѐх 
современного учреждениѐ общего среднего образованиѐ длѐ детей с нарушениѐми 
слуха. Обозначены особенности процесса формированиѐ самооценки младших 
школьников с нарушениѐми слуха; представлены результаты изучениѐ 
педагогической документации, опроса педагогов, анкетированиѐ родителей, 
наблядений за учащимисѐ. Определено влиѐние особенностей коммуникации 

https://uslab.ucos.ua/index/programa_kompleks_quotukrajinska_zhestova_movaquot/0-31
https://uslab.ucos.ua/index/programa_kompleks_quotukrajinska_zhestova_movaquot/0-31
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учащихсѐ с нарушениѐми слуха, а также взаимодействиѐ с педагогами и 
родителѐми, на развитие личности школьников. 

Ключевые слова: личность, младшие школьники, нарушение слуха, 
самооценка, коммуникациѐ, педагоги, родители. 

SUMMARY 
Dmitriieva Oksana. Certain aspects of personality development of junior 

schoolchildren with hearing impairments.  
The article presents the results of the study of certain aspects of personality 

development of junior schoolchildren with hearing impairments in a general secondary 
education institution for children with hearing impairments. The main directions of scientific 
research in general and special pedagogy and psychology on the problems of child 
personality development are highlighted. The peculiarities of personality development of 
junior schoolchildren with hearing impairments have been clarified. It is found that hearing 
impairment determines the specifics of mental development of a child with hearing 
impairment, in general, and the development of his personality in particular. Difficulties in 
communicating with others, slowing down the process of information processing, limited 
opportunities for spontaneous assimilation of social experience cause the peculiarities of 
personality development of this category of children with special educational needs. The 
orientation of the educational process of the general secondary education institution for 
children with hearing impairments on the development of the personality of junior 
schoolchildren is analyzed. It is found that a large number of teachers have difficulties in 
communicating with pupils with hearing impairments, which reduces the effectiveness of 
teaching and educational activities of teachers. It is determined that such difficulties are 
especially noticeable when it is necessary to resolve a conflict situation, and the ability to 
clarify all the circumstances of the conflict is limited due to lack of communication tools that 
are understandable to children; during classes that carry an emotional load and are designed 
to nurture the personal qualities of children, to promote their formation and development. 
Peculiarities of formation of self-esteem of junior schoolchildren with hearing impairments, 
important role of parents, teachers, peers in this process are determined. It is noted that an 
important prerequisite for the development of the personality of junior schoolchildren with 
hearing impairments is active communicative interaction with parents, teachers, peers, 
which is complicated by insufficient level of knowledge and use of communication by hearing 
impaired. 

Key words: personality, junior schoolchildren, hearing impairment, self-esteem, 
communication, teachers, parents.  
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ КОРЕКЦІЙНИХ 

ПЕДАГОГІВ 
 

У статті здійснено обґрунтуваннѐ актуальності й теоретичний аналіз 
проблеми формуваннѐ професійної мобільності корекційних педагогів. 
Проаналізовано різні підходи до визначеннѐ сутності професійної мобільності. 
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Обґрунтовано актуальність та визначено необхідність формуваннѐ професійної 
мобільності в корекційних педагогів у процесі професійного навчаннѐ та професійної 
діѐльності. Визначено чинники, що впливаять формуваннѐ професійної мобільності 
корекційних педагогів. Перспективним напрѐмом дослідженнѐ ю розробка та 
апробаціѐ змісту й методичного забезпеченнѐ формуваннѐ професійної мобільності 
корекційних педагогів.  

Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, корекційні педагоги, 
професійна діѐльність. 

 

Постановка проблеми. Тенденції освіти в Україні та світі висуваять нові 

вимоги до професійної компетентності корекційних педагогів. Сучасний 

корекційний педагог маю бути готовим до роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами в різних типах закладів, де його функціональні 

обов’ѐзки будуть відрізнѐтисѐ. Професійна компетентність корекційних 

педагогів дозволѐю здійснявати професійну діѐльність у спеціальних закладах 

дошкільної та загальної середньої освітиз інклязивноя формоя навчаннѐ, 

навчально-реабілітаційних, інклязивно-ресурсних центрах.  

Зміни у професійну діѐльність корекційних педагогів вносѐть і 

соціально-економічні фактори, стрімкий інформаційно-технологічний 

розвиток, наѐвна світова пандеміѐ через Covid-19, що обумовляю 

необхідність дистанційної роботи з дітьми з ООП. Різні виклики сьогоденнѐ 

вимагаять від фахівців готовності та сформованості вміннѐ пристосовуватисѐ 

до нових, незвичних, нестандартних умов роботи длѐ ефективної реалізації 

професійної діѐльності. Відтак, актуальним стаю питаннѐ професійної 

мобільності корекційних педагогів, що ю предметом нашого дослідженнѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема професійної мобільності не 

ю новоя, у наукових доробках учені обґрунтовуять її значущість, розкриваять 

питаннѐ, ѐкі потребуять додаткового вивченнѐ, обумовляять актуальність 

дослідженнѐ в різних галузѐх науки. Вивчення різних аспектів проблеми 

професійної мобільності присвѐчені наукові праці вчених у соціології 

(П. Сорокін, С. Кугель, Т. Заславська, І. Мацко-Демиденко, Р. Ривкіна, 

В. Шубіна та ін.); економіці (Є. Іванченко, Л. Сорокіна, І. Смірнова, Д. 

Чернілевський та ін.); сфері туризму (Н. Бахмат, Е. Єгорова, В. Лябарець, 

Е. Радигіна та ін.); психології (Ю. Дворецька, Ю. Панас. Л. Пілецька, Т. Сюргююва 

та ін.). Науковий інтерес учених до визначеної проблеми в педагогіці 

спрѐмований на дослідженнѐ різних аспектів формуваннѐ професійної 

мобільності фахівців галузі освіти. Більшість досліджень ціюї теми в педагогіці 

стосуютьсѐ вивченнѐ проблеми формуваннѐ професійної мобільності 

майбутніх фахівців галузі освіти у процесі професійної підготовки (Л. Амірова, 

Л. Горянова, Н. Дѐчок, Е. Нікітіна, Р. Пріма, Л. Сушенцева та ін.). Окремі 

дослідженнѐ розкриваять проблему формуваннѐ мобільності фахівцѐ у 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

56 

процесі реалізації професійної діѐльності з метоя підвищеннѐ 

конкурентоспроможності, успішності педагогічної діѐльності, професійного 

розвитку (Л. Рибалко, О. Хижнѐк, Р. Черновол-Ткаченко та ін.).  

Професійна мобільність педагогів розглѐдаютьсѐ вченими в контексті 

компетентнісного підходу. Її сформованість ю одним із показників профе-

сійної компетентності фахівцѐ. У корекційній педагогіці проблеми підготовки 

корекційних педагогів до роботи в різних типах закладів та формуваннѐ їхньої 

професійної компетентності вивчали: М. Берегова, В. Бондар, В. Засенко, 

А. Колупаюва, О. Мартинчук, Н. Пахомова, Ю. Пінчук, Л. Прѐдко, С. Миронова, 

Н. Савінова, В. Синьов, В. Тарасун, Л. Фомічова, А. Шевцов, М. Шеремет та ін. 

Аналіз літературних джерел засвідчив, що цілісних досліджень проблеми 

професійної мобільності корекційних педагогів не здійснявалосѐ. Зважаячи 

на актуальність проблеми професійної мобільності корекційного педагога, 

вважаюмо за доцільне детально вивчити особливості її формуваннѐ ѐк у 

процесі професійної підготовки, так і професійної діѐльності фахівців.  

Метою нашоя статті ю теоретичний аналіз та обґрунтуваннѐ 

актуальності проблеми формуваннѐ професійної мобільності корекційних 

педагогів. 

Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ було використано 

комплекс теоретичних методів, зокрема: аналіз, синтез, узагальненнѐ. Длѐ 

досѐгненнѐ мети дослідженнѐ вивчалисѐ нормативно-правові документи, 

літературні джерела. 

Виклад основного матеріалу. У Концепції розвитку педагогічної 

освіти (16 липнѐ, 2018) визначаютьсѐ необхідність у підготовці фахівців до 

роботи в умовах прискореної модернізації змісту освіти та методів 

навчаннѐ. Це обґрунтовую значущість формуваннѐ професійної мобільності 

фахівців галузі освіти. Оскільки неспроможність ѐк педагогів, так і 

здобувачів відповідної освіти до швидкого опануваннѐ та практичного 

використаннѐ новітніх методик навчаннѐ, вихованнѐ й розвитку 

обумовляю зниженнѐ ѐкості освіти в цілому. Одним із шлѐхів вирішеннѐ 

ціюї проблеми визначаютьсѐ формуваннѐ академічної мобільності 

майбутніх педагогів ѐк фактору в підготовці до професійної діѐльності.  

Теоретичний аналіз наукових досліджень проблеми мобільності 

педагогів засвідчив наѐвність різних підходів щодо визначеннѐ сутності 

цього понѐттѐ та його складових. 

У Великому тлумачному словнику української мови (Бусел, 2005, c. 682) 

термін «мобільність» визначаютьсѐ ѐк здатність до швидкого пересуваннѐ, 

рухливість; здатність швидко оріюнтуватись у ситуації, знаходити шлѐхи 
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вирішеннѐ проблем. Сутність понѐттѐ мобільність у прѐмому значенні 

означаю рухливість, швидку реакція на ситуація, що проѐвлѐютьсѐ в певних 

діѐх. У сучасному світі мобільність ю значущоя ѐкістя фахівцѐ будь-ѐкої галузі, 

зважаячи на стрімкі темпи соціально-економічного та інформаційно-

технологічного розвитку суспільства. Мобільність у педагогічній діѐльності 

передбачаю сформовану здатність швидкого реагуваннѐ на нові, нестандартні 

ситуації, на зміни, ѐкі ю актуальними в системі освіти. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що вчені визначаять сутність 

понѐттѐ «професійна мобільність» ѐк інтегративну ѐкість особистості та ѐк 

процес. Проѐв мобільності в обох випадках можливий лише в діѐльності, 

що визначаю саме діѐльнісний підхід до трактуваннѐ сутності професійної 

мобільності. Л. Сушенцева, Г. Шевчук та Л. Дольнікова (2016, с. 12) 

розглѐдаять професійну мобільність педагога ѐк інтегровану ѐкість 

особистості, ѐка виѐвлѐютьсѐ в готовності та здатності до: швидкої зміни 

завдань і видів професійно-педагогічноїдіѐльності, поюднанні змісту 

суміжних дисциплін та його викладу учнѐм і студентам; продуктивного 

опануваннѐ суміжними навчальними курсами, посадами педагогічних 

працівників і спеціалізаціѐми в межах одніюї спеціальності; оволодіннѐ 

новими спеціальностѐми в галузі освіти; творчої зміни стиля та змісту 

професійної діѐльності відповідно до новітніх підходів в освітній галузі; 

здійсненнѐ саморозвитку; попередженнѐ професійного вигораннѐ. 

Відповідно до цього визначеннѐ професійна мобільність ю запорукоя 

успішної професійної діѐльності та реалізації педагога у професії 

відповідно до викликів та змін, ѐкі відбуваятьсѐ в системі освіти. 

Сформованість професійної мобільності ю показником готовності до змін, 

ѐкі можуть відбуватись у професійній діѐльності та визначаю активність 

педагога у розв’ѐзанні різних ситуацій, вирішенні завдань та саморозвитку.  

У загальному поділѐюмо думку вчених щодо трактуваннѐ професійної 

мобільності ѐк здатності до швидких змін у професійній діѐльності, проте 

розглѐдаячи її в аспекті роботи корекційних педагогів, вважаюмо 

необхідним уточненнѐ можливості опануваннѐ спеціалізацій у межах 

одніюї спеціальності. Таке поюднаннѐ ю доцільним за умови спорідненості 

спеціалізацій, проте, ѐк зазначаю С. Миронова (2008, с. 203), не повинно 

передбачати підготовку «універсального» фахівцѐ в галузі спеціальної 

освіти, ѐкий би працявав з різними категоріѐми дітей із особливими 

освітніми потребами в різних напрѐмах корекції. У такому варіанті 

мобільність можна розглѐдати, наприклад, з позиції роботи 

олігофренопедагога з різними категоріѐми дітей із особливими освітніми 
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потребами (інтелектуальні порушеннѐ, ЗПР, складні порушеннѐ розвитку, у 

структурі ѐких ю порушеннѐ пізнавальної діѐльності) у напрѐмі корекції 

когнітивного розвитку. Особливо актуальним це ю в умовах інклязивного 

навчаннѐ, навчально-реабілітаційних центрів. Водночас переоріюнтаціѐ на 

суміжні професії ѐк варіант проѐву професійної мобільності теж ю 

актуальноя, зважаячи на наѐвність дефектологічної освіти, проте можлива 

лише за умови додаткового професійного навчаннѐ. Акцентуюмо увагу на 

цій проблемі, зважаячи на наѐвні суперечності, ѐкі виникаять у практиці 

через нерозуміннѐ сутності професійної діѐльності корекційних педагогів, 

тобто розмежуваннѐ їх за галузѐми корекційної педагогіки.  

О. Лапіна (2017, с. 83) визначаю професійну мобільність ѐк здатність до 

швидкої переоріюнтації педагога у професійному та особистісному аспектах 

відповідно до нових вимог кваліфікації зі збереженнѐм професійної та 

соціальної ідентичності та досвіду. Професійна мобільність ю здатністя до 

активної, а головне – свідомої «реконструкції» професійного досвіду. Саме цѐ 

ѐкість забезпечую професійний розвиток і запобігаю професійній 

некомпетентності. На думку вченої, визначальними факторами розвитку 

професійної мобільності ю стійка професійна установка, стиль професійної 

діѐльності й адекватна самооцінка. Головним у цьому визначенні професійної 

мобільності вбачаюмо усвідомленість діѐльності, що спрѐмована на 

пристосуваннѐ власного професійного досвіду до нових умов. Педагог маю 

самостійно адекватно оцінявати відповідність своюї професійної діѐльності 

вимогам до професії в цілому та свідомо змінявати свій стиль роботи, свої 

установки. Такий педагог не ю стереотипним, а готовим до інновацій. 

Дослідженнѐ професійної мобільності фахівців у сфері освіти здійснила 

Л. Горянова (2006, с. 66), ѐка визначаю зміст понѐттѐ «професійна 

мобільність» у поюднанні трьох взаюмопов’ѐзаних значень: ѐкість особистості, 

що забезпечую внутрішні механізми розвитку особистості; діѐльність, що 

обумовлена змінами в певному середовищі, результатами ѐкої ю 

самореалізаціѐ лядини в житті та професії; процес перетвореннѐ лядиноя 

самої себе, своюї професійної діѐльності та життюдіѐльності загалом. 

Такий підхід до визначеннѐ сутності професійної мобільності ю досить 

багатогранним. Мобільність ю і ѐкістя особистості, і діѐльністя, і процесом, що 

спрѐмовані на зміну лядиноя себе, оточуячого світу, професійної діѐльності 

длѐ розвитку та самореалізації. У такому контексті мобільність ю чинником, що 

забезпечую розвиток лядини ѐк у професійній сфері, так і особистісній.  

Відповідно до трикомпонентного визначеннѐ сутності професійної 

діѐльності, учені (Горянова, 2007; Сушенцева та ін., 2016) розглѐдаять її на 
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трьох рівнѐх. На рівні певних особистісних ѐкостей професійна мобільність 

визначаютьсѐ адаптивністя, комунікативністя, самостійністя, цілеспрѐмова-

ністя, ціннісними оріюнтаціѐми та установками, соціальноя пам’ѐття, критич-

ним мисленнѐм, здатністя до самопізнаннѐ, саморозвитку, самоосвіти й со-

ціальноя рухливістя. На рівні діѐльності професійна мобільність характери-

зуять такі показники, ѐк: рефлексивність, креативність, проюктивність, 

прогнозуваннѐ, цілепокладаннѐ, гнучкість, пластичність. На рівні процесів 

професійна мобільність визначаютьсѐ перетвореннѐм та пристосуваннѐм до 

умов та вимог  власної особистості, діѐльності, оточуячого середовища. 

Теоретичний аналіз проблеми професійної мобільності засвідчив, що 

професійна мобільність розглѐдаютьсѐ у двох аспектах:  

1) ѐк зміна професійної діѐльності, місцѐ роботи; 

2) ѐк зміна стиля та змісту професійної діѐльності відповідно до 

нової ситуації, нових вимог щодо виконаннѐ роботи в межах певної 

професії. 

Професійна мобільність може розглѐдатисѐ з позиції готовності до 

зміни професійної діѐльності. Проте в нашому дослідженні, основний 

акцент та напрѐм вивченнѐ ціюї проблеми визначаюмо відповідно до 

тлумаченнѐ професійної мобільності корекційних педагогів ѐк здатності до 

виконаннѐ своюї професійної діѐльності в різних, нових, не традиційних 

умовах. Формуваннѐ професійної мобільності розглѐдаюмо ѐк процес 

професійного розвитку особистості корекційного педагога, здатного 

актуалізувати готовність до змін у будь-ѐких умовах, при цьому зберігати 

своя індивідуальність, досѐгати цілей, самореалізовуватись та ефективно 

здійснявати своя професійну діѐльність відповідно до нових вимог.  

Сформованість професійної мобільності позитивно впливаю на 

професійну діѐльність та ю одним із показників професійної компетентності 

фахівцѐ. В. Левченко (2018) виділила функції професійної мобільності 

педагога, ѐкі ми вважаюмо актуальними й длѐ професії корекційного 

педагога з урахуваннѐм особливостей діѐльності, зокрема: забезпечую 

реакція на зміни в суспільстві, в освіті шлѐхом конструктивної 

трансформації соціальної ситуації та себе ѐк фахівцѐ; сприѐю активності, 

рухливості та діювості у професійній діѐльності; сприѐю творчому ставлення 

до професійної діѐльності, успішному вирішення проблемних ситуацій, 

завдань; мотивую гнучкість у діѐльності та одночасно й відстояваннѐ 

власних позицій; забезпечую готовність до змін та її реалізація в діѐльності; 

сприѐю свідомому професійному вибору, активізую потенційні можливості 

длѐ подоланнѐ труднощів у роботі, кризових ситуацій; сприѐю 
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професійному розвиткові й уникнення емоційного вигораннѐ у 

професійній діѐльності та ін. 

Мобільний фахівець маю вміти протистоѐти факторам, що негативно 

впливаять на його професійну діѐльність, знижуять її привабливість, ѐкість, 

призводѐть до професійного та емоційного вигораннѐ. Як показали 

дослідженнѐ Л. Амірової (2009, с. 93), ю низка чинників, що перешкоджаять 

розвитку професійної мобільності педагогів, зокрема: неправильне профе-

сійне самовизначеннѐ; несформованість професійної мотивації; зовнішній 

локус контроль; невміннѐ визначати основне в діѐльності, диференціявати 

головне та другорѐдне; труднощі побудови структури власної професійної 

діѐльності; несформованість потреби, уміннѐ виходити за межі зони 

комфорту; несформованість на достатньому рівні вольових процесів та ін.  

Формуваннѐ професійної мобільності педагогів ю одним із факторів, що 

сприѐю підвищення їхньої конкурентоспроможності в освітній галузі, а також 

забезпечую високий рівень професійної діѐльності. Суспільство потребую 

фахівців, спроможних пристосуватись до різних змін, трансформацій в освіті 

та надавати при цьому ѐкісні освітні послуги. Категоріѐ корекційних педагогів 

не ю винѐтком, і тому дослідженнѐ ефективних умов та засобів формуваннѐ 

мобільності в цих фахівців ю значущим та актуальним, зважаячи на специфіку 

та особливості діѐльності цих фахівців.  

На нашу думку, актуальність формуваннѐ мобільності корекційних 

педагогів обумовлена кількома факторами, зокрема: 

 мобільність, що виѐвлѐютьсѐ в готовності та здатності виконувати 

різні завданнѐ, у різних умовах у межах професійної діѐльності ю значущоя 

длѐ корекційного педагога, зважаячи на багатоаспектність його професії. 

Сучасний корекційний педагог маю бути готовим до роботи в різних типах 

закладів, де його функції будуть відрізнѐтисѐ; 

 постійні зміни, інновації в системі освіти вимагаять від фахівцѐ 

готовності до цих змін та здатності реалізовувати ця готовність у 

професійній діѐльності;  

 мобільність ю необхідноя ѐкістя корекційного педагога, що 

забезпечую його професійний розвиток, сприѐю самореалізації у професійній 

діѐльності, знижую ймовірність професійного та емоційного вигораннѐ; 

 упровадженнѐ дистанційного навчаннѐ вимагаю мобільності 

корекційного педагога, що проѐвлѐтиметьсѐ в швидкому пристосуванні до 

нових умов роботи, використанні інформаційних технологій і їх адаптації 

до особливостей дітей із особливими освітніми потребами; 
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 сформована мобільність забезпечую готовність корекційних 

педагогів до інноваційної діѐльності, використаннѐ новітніх методів, 

технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.  

Формуваннѐ професійної мобільності у педагогів у наукових 

дослідженнѐх (Амірова, 2009; Горянова, 2007; Пріма, 2010; Семеног та 

Козлова, 2019) переважно вивчаютьсѐ в контексті підготовки майбутніх 

фахівців у процесі професійного навчаннѐ. Проте, не менш важливим ю 

формуваннѐ мобільності у фахівців, ѐкі вже працяять у системі освіти 

(Рибалко та ін., 2019). Цілісний підхід до проблеми формуваннѐ 

мобільності корекційних педагогів передбачаю два напрѐми її вирішеннѐ: 

1. Формуваннѐ професійної мобільності майбутніх корекційних 

педагогів у процесі професійного навчаннѐ. На етапі професійної 

підготовки слід особливу увагу приділѐти формування мобільності 

майбутніх фахівців длѐ успішної реалізації у професійній діѐльності.  

2. Формуваннѐ професійної мобільності корекційних педагогів у 

процесі методичної роботи з метоя підвищеннѐ рівнѐ кваліфікації та 

професійної компетентності. 

Л. Прѐдко (2015, с. 329), вивчаячи проблему професійної мобільності 

майбутніх корекційних педагогів, визначаю найбільш важливим у цій 

діѐльності підготувати майбутніх фахівців до реалізації завдань корекційно 

спрѐмованого навчаннѐ. Серед основних умінь, ѐкі сприѐять формування 

професійної мобільності корекційних педагогів в аспекті підготовки до 

роботи в інклязивному закладі, учена виділѐю наступні: реалізовувати 

мультидісциплінарний підхід у вирішенні проблем навчаннѐ та соціалізації  

дитини з особливими освітніми потребами; здійснявати консультуваннѐ 

учасників команди психолого-педагогічного супроводу; брати участь у 

розробці індивідуальної програми розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами; здійснявати психолого-педагогічний супровід; 

проводити роботу з батьками, спрѐмовану на формуваннѐ в них 

адекватних очікувань щодо можливостей та перспектив розвитку дітей із 

особливими освітніми потребами. 

Багатоаспектність діѐльності корекційного педагога в умовах інклязії 

обумовляю необхідність формуваннѐ професійної мобільності ѐк одніюї з 

професійних компетенцій фахівцѐ. Проте така різноплановість діѐльності 

корекційного педагога ю не лише в інклязивному закладі, а й у 

спеціальному закладі освіти, навчально-реабілітаційному центрі тощо. 

Одним із варіантів проѐву професійної мобільності сучасного корекційного 

педагога буде здатність виконувати різні функціональні обов’ѐзки в різних 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

62 

типах закладів ѐк із дітьми з особливими освітніми потребами, так і з 

іншими учасниками освітнього процесу. Крім того, у своїй професійній 

діѐльності мобільний корекційний педагог маю бути готовим до змін, нових 

умов, завдань роботи, здатним здійснявати інноваційну діѐльність, 

переклячатисѐ з одного напрѐму роботи на інший, здійснявати 

професійний розвиток, удосконалявати професійну майстерність та ін.  

Теоретичний аналіз літературних джерел (Сушенцева та ін., 2016; 

Прохоренко, 2017) дозволив визначити й узагальнити чинники, ѐкі 

впливаять на формуваннѐ професійної мобільності корекційних педагогів: 

– соціально-економічні глобальні процеси, кризи; 

– модернізаціѐ освіти в Україні та світі; 

– активний розвиток та впровадженнѐ в освіту інформаційних 

технологій; 

– рівень професійних знань, умінь та навичок фахівцѐ; 

– усвідомленнѐ змісту, сутності своюї професії, професійних 

обов’ѐзків; 

– самооцінка професійної діѐльності; 

– професійна мотиваціѐ, спрѐмована на вдосконаленнѐ професійної 

майстерності, саморозвитку тощо. 

Умовно визначені чинники можна поділити на зовнішні та внутрішні. 

Відповідно, зовнішні обумовлені змінами в соціальній, економічній та 

освітній сфері, а внутрішні визначаять необхідність професійної 

мобільності з позиції особистісної сфери. Умотивована на досѐгненнѐ 

успіху у професійній діѐльності лядина буде більш мобільноя. Фахівець, 

ѐкий прагне до розвитку, кар’юрного росту, самореалізації у професії буде 

більш гнучким та рухливим у ситуаціѐх змін умов та завдань роботи. Тому у 

процесі формуваннѐ професійної мобільності слід ураховувати ѐк актуальні 

зовнішні чинники, що визначаять необхідність її розвитку у фахівців, так і 

внутрішні чинники. Останні значноя міроя визначаять успішність 

формуваннѐ мобільності в корекційного педагога з позиції внутрішньої 

потреби, мотивації до професійного розвитку. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Професійна мобільність ю одним із основних показників професійної 

компетентності сучасного фахівцѐ галузі освіти, здатного швидко реагувати 

на зміни, пристосовувати своя діѐльність до них, реалізовувати її в нових, 

нестандартних умовах відповідно до вимог часу. Актуальність проблеми 

формуваннѐ професійної мобільності корекційних педагогів обумовлена 

соціально-економічними, інформаційно-технологічними змінами в 
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суспільстві, ѐкі вимагаять мобільного фахівцѐ длѐ роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами.  

Професіѐ корекційного педагога маю своя специфіку, тому 

використаннѐ методичних розробок із формуваннѐ професійної мобільності 

педагогів загальноосвітньої підготовки не ю доцільним. Розробка та апробаціѐ 

змісту й методичного забезпеченнѐ формуваннѐ професійної мобільності 

корекційних педагогів буде перспективним напрѐмом нашого дослідженнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Докучина Татьяна. Анализ проблемы профессиональной мобильности 

коррекционных педагогов. 
В статье осуществлен теоретический анализ и обоснование актуальности 

проблемы формированиѐ профессиональной мобильности у коррекционных 
педагогов. Проанализированы различные подходы к определения сущности 
профессиональной мобильности. Обоснована актуальность и определены 
направлениѐ формированиѐ профессиональной мобильности в коррекционных 
педагогов. Определены факторы, влиѐящие на формирование профессиональной 
мобильности коррекционных педагогов. Перспективным направлением исследованиѐ 
ѐвлѐетсѐ разработка содержаниѐ и методического обеспечениѐ формированиѐ 
профессиональной мобильности коррекционных педагогов. 

Ключевые слова: мобильность, профессиональнаѐ мобильность, 
коррекционные педагоги, профессиональнаѐ деѐтельность. 

SUMMARY 
Dokuchyna Tetiana. Analysis of the problem of professional mobility of special 

educators. 
The article is devoted to the problem of professional mobility of special education 

specialists, who should be ready to work with children with special educational needs in 
different types of institutions, to quickly adapt to new conditions and tasks of professional 
activity. The purpose of the article is a theoretical analysis and justification of the urgency of 
the problem of forming the professional mobility of special educators. In the course of the 
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research a set of theoretical methods was used: analysis, synthesis, generalization of 
normative-legal documents and literature. Different approaches to defining the essence of 
professional mobility are analyzed, which is considered as: a change of professional activity, 
place of work; change of style and content of professional activity in accordance with the 
new situation, new requirements for work within a certain profession. The relevance of the 
formation of professional mobility in special educators is substantiated. It is due to the 
multifaceted character of the profession, constant changes, innovations in the education 
system, introduction of distance learning, the need for professional development, etc. A 
holistic approach to the problem of forming the mobility of special educators provides two 
ways to solve it. The first direction is formation of professional mobility of future special 
educators in the process of professional training. At the stage of professional training, special 
attention should be paid to the formation of mobility of future professionals for successful 
implementation in professional activities. The second direction is the formation of 
professional mobility of special educators in the process of methodological work in order to 
improve the level of qualification and professional competence. The factors influencing 
formation of professional mobility of special educators are identified, in particular: socio-
economic global processes, crises; modernization of education in Ukraine and the world; 
active development and introduction of information technologies in education; the level of 
professional knowledge, skills and abilities of the specialist; awareness of the content, 
essence of their profession, professional responsibilities; self-assessment of professional 
activity; professional motivation aimed at improving professional skills, self-development, 
etc. The promising area of research is the development and testing of the content and 
methods support for the formation of professional mobility of special educators. 

Key words: mobility, professional mobility, special educators, professional activity. 
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У статті розглѐдаютьсѐ проблема соціалізації дітей з інтелектуальними 
порушеннѐми шкільного віку в гуртковій роботі закладів позашкільної освіти. Процес 
соціального становленнѐ особистості в гуртковій роботі закладів позашкільної 
освіти здійсняютьсѐ в таких сферах, ѐк діѐльність, спілкуваннѐ, самопізнаннѐ й 
усвідомленнѐ свого «а». Проаналізовано функції закладів позашкільної освіти, 
обґрунтовано доцільність залученнѐ дітей із інтелектуальними порушеннѐми до 
гурткової роботи відповідно до їх вікових, модально-специфічних закономірностей 
розвитку, потенційних можливостей та потреб на різних стадіѐх, етапах 
соціалізації та напрѐмів позашкільної освіти. 
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Ключові слова: діти з інтелектуальними порушеннѐми, соціалізаціѐ, соціальна 
компетентність, напрѐми позашкільної освіти, заклад позашкільної освіти, 
гурткова робота. 

 

Постановка проблеми. Активний рух вітчизнѐної системи освіти дітей з 

особливими освітніми потребами до ювропейського простору передбачаю 

посиленнѐ її гуманістичної спрѐмованості, пріоритету формуваннѐ в учнів не 

лише системи знань, умінь, навичок, але й соціального становленнѐ, розвитку 

інтересів, здібностей, потреб і можливостей у самореалізації, тобто їх 

соціалізації. Особливо актуальноя ю проблема соціалізації дітей із 

інтелектуальними порушеннѐми, їх різнопланової підготовки до 

повноцінного існуваннѐ в соціумі в контексті «ідеї незалежного життѐ» 

(Татьѐнчикова, 2020, с. 6). Важливу роль у розв’ѐзанні зазначеної проблеми 

відіграю позашкільна освіта ѐк соціальний інститут їх вихованнѐ та розвитку, 

невід’юмна частина корекційного освітньо-виховного простору, що сприѐю 

формування особистості дитини, виховання соціально значущих ѐкостей, 

формування ціннісних, моральних оріюнтирів (Литовченко, 2015, с. 133).  

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐм сутності, структури 

процесу соціалізації особистості займалисѐ І. В. Андрююнкова, І. Д. Бех, 

Б. З. Вульфов, В. М. Гурова, Е. Дяркгейм, О. Л. Кононко, С. М. Іконнікова, 

Л. Н. Коган, І.С. Кон, Дж. Коулме, І. П. Лѐмцев, В. Т. Лісовський, 

А. В. Мудрик, В. В. Москаленко, Т. Парсонс, Н. Таллмен та ін. Вплив 

соціального середовища на розвиток особистості дитини розкрито в 

працѐх В. Г. Бочарової, А. В. Мудрика, А. Я. Найна, В. Д. Семенова та ін. 

Установлено, що соціалізаціѐ ю результатом взаюмодії трьох основних 

факторів: соціального вихованнѐ; біологічних ѐкостей індивіда; особистого 

досвіду (особистої, індивідуальної діѐльності) (Соболюва, 2019).  

Дослідженнѐм проблеми соціалізації дітей з інтелектуальними 

порушеннѐми займалисѐ Л. І. Аксьонова, І. М. Бгажнокова, В. І.Бондар, 

Ю.О. Бистрова, А. М. Висоцька, В. В. Засенко, А. Й. Капська, С. В. Кульбіда, 

Н. О. Макарчук, Н. Л. Коломінський, Т. В. Скрипник, І. В. Татьѐнчикова, 

О. М. Таранченко, О. П. Хохліна та ін. Фундаментальне дослідженнѐ процесу 

соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннѐми в умовах спеціального 

закладу освіти здійснено І. В. Татьѐнчиковоя, науковцем розроблено та 

апробовано систему корекційно-виховної роботи (організаційних форм, 

методів, змісту) у спеціальній школі відповідно до сутності соціалізації, її 

стадій, предмета впливу, показників результативності, особливостей 

розвитку та соціалізації цих дітей. Особливості процесу соціального 

вихованнѐ дітей із інтелектуальними порушеннѐми ѐк керованої та 

контрольованої частини процесу соціалізації відображено в дослідженнѐх 
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О. М. Вержиховської, О. В. Гаврилова, І. В. Гладченко, А. М. Висоцької, 

А. Г. Обухівської, В. М. Синьова та ін.; психологічної адаптації В. В. Ерніѐзової, 

Н. Л. Коломінського, О. В. Мамічевої, О. І. Проскурнѐк та ін.; професійно-

трудової соціалізації В. І. Бондарѐ, В. В. Золотоверх, А. М. Висоцької, 

Г. М. Дульнюва, Г. М. Мерсіѐнової, О. П. Хохліної та ін. Окремі питаннѐ 

використаннѐ ресурсів позашкільної освіти ѐк чинника соціалізації дітей з 

інтелектуальними порушеннѐми відображено в працѐх В. А. Карнаухова, 

О. В. Литовченко, М. О. Супруна, Б. А. Прусс, В. Я. Шевченко. Незважаячи на 

те, що соціалізаціѐ ѐк міждисциплінарне понѐттѐ широко застосовуютьсѐ ѐк у 

теорії, так і на практиці (педагогіка, психологіѐ, етнографіѐ, філософіѐ, 

корекційна педагогіка, спеціальна психологіѐ), наукові знаннѐ в цьому аспекті 

використовуятьсѐ фрагментарно, відсутнѐ наступність, не визначена 

специфіка процесу соціалізації особистості в різних освітніх установах, не 

забезпечений комплексний підхід, що узагальняю й систематизую наѐвний 

теоретичний і практичний потенціал під час виѐвленнѐ і реалізації 

педагогічних умов успішної соціалізації дітей з інтелектуальними 

порушеннѐми в системі гурткової роботи закладу позашкільної освіти. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати модель забезпеченнѐ 

соціалізації дітей шкільного віку з інтелектуальними порушеннѐми в 

гуртковій роботі напрѐмів позашкільної освіти відповідно до стадій 

соціалізації, особливостей соціалізації дітей на цих стадіѐх та ресурсів 

різних напрѐмів позашкільної освіти. 

Методи дослідження: аналіз загальної та спеціальної психолого-

педагогічної літератури з проблеми дослідженнѐ; систематизаціѐ та 

узагальненнѐ теоретичних підходів до розв’ѐзаннѐ проблеми соціалізації в 

умовах гурткової роботи в позашкільній освіті, визначеннѐ змісту клячових 

понѐть; теоретичне моделяваннѐ длѐ створеннѐ гіпотетичної моделі 

забезпеченнѐ соціалізації учнів на різних її стадіѐх. 

Виклад основного матеріалу. Позашкільна освіта здійсняютьсѐ 

диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, 

нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів із урахуваннѐм їх віку, 

психофізичних особливостей, стану здоров’ѐ в різноманітних організаційних 

формах, одніюя з ѐких ю гурткова робота (Закон України «Про позашкільну 

освіту», 2020). Занѐттѐ в гуртках сприѐять формування практичних умінь і 

навичок, виѐвлення здібностей, самовизначення та самореалізації 

особистості через залученнѐ її до колективної роботи. Гурткова робота в 

закладі позашкільної освіти порѐд із навчальноя функціюя (наданнѐ 

різноманітних освітніх послуг) реалізовую і соціально-педагогічну, що полѐгаю 
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у створенні умов длѐ набуттѐ особистістя соціальних знань, соціально 

значущих умінь і навичок, соціального досвіду, необхідного длѐ її позитивної 

соціалізації (І. Д. Бех, Г. Г. Ващенко, О. Л. Кононко, Г. С. Костяк, О. Я. Савченко, 

В. О. Сухомлинський, А. С. Макаренко та ін.). Перша функціѐ, на думку 

О. Є. Лебедюва, може виступати засобом професійного самовизначеннѐ, але 

найбільш важливий аспект її реалізації полѐгаю у сприѐнні гармонійному 

розвиткові особистості, у тому числі й корекції певних її порушень; друга 

функціѐ передбачаю освітньо-культурний розвиток особистості, прилученнѐ її 

до загальнолядських і національних цінностей, сприѐннѐ становлення 

особистості ѐк індивідуальності з притаманними їй потребами, інтересами, 

здібностѐми; розвитку її здатності до самопізнаннѐ, самовихованнѐ (Лебедюв, 

2000, с. 55). Результат реалізації ціюї функції також розглѐдаютьсѐ ѐк результат 

соціального вихованнѐ, ѐк цілеспрѐмованої та організованої форми процесу 

соціалізації особистості (Москаленко, 2013, с. 105). Ці дві функції виконуятьсѐ 

з позиції педагогіки розвитку, длѐ ѐкої пріоритетом ю особистість, її ціннісні 

оріюнтації, пізнавальні, фізичні, інтелектуальні, творчі здібності, а не лише 

певний обсѐг знань, навичок і вмінь. Досѐгнення цих функцій сприѐю 

залученнѐ дітей до гурткової роботи певного напрѐму позашкільної освіти, а 

саме: художньо-естетичного, мистецького, туристсько-краюзнавчого, еколого-

натуралістичного, науково-технічного, дослідницько-експериментального, 

фізкультурно-спортивного, військово-патріотичного, бібліотечно-бібліогра-

фічного, соціально-реабілітаційного, оздоровчого або гуманітарного.  

О. В. Литовченко та ін. зазначаять, що гуртки кожного напрѐму 

позашкільної освіти маять власні особливості щодо реалізації виховних 

завдань. Розглѐнемо їх більш детально. Гуртки художньо-естетичного 

напрѐму маять значні можливості длѐ художньо-естетичного вихованнѐ 

особистості, формуваннѐ її естетичної культури, національно-культурних і 

загальнолядських цінностей тощо; мистецькі гуртки забезпечуять набуттѐ 

здобувачами освіти спеціальних мистецьких виконавських 

компетентностей у процесі активної мистецької діѐльності.  

Особливості гуртків туристсько-краюзнавчого напрѐму полѐгаять у залу-

ченні вихованців до вивченнѐ історії рідного края та довкіллѐ, здійсненнѐ 

патріотичного вихованнѐ, вихованнѐ громадѐнських ѐкостей особистості.  

Станції яних натуралістів, еколого-натуралістичні гуртки вирішуять 

значущі завданнѐ з формуваннѐ екологічної свідомості, вихованнѐ 

екологічної культури дітей та молоді, формуваннѐ знань, навичок у галузѐх 

сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, 

бджільництво та ін.  
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Гуртки науково-технічного напрѐму позашкільної освіти маять 

унікальні можливості не лише длѐ розвитку технічного мисленнѐ, 

конструкторських умінь і здібностей, але також длѐ вихованнѐ цінності 

праці, сприѐять усвідомленому вибору професії.  

Різноспрѐмовані творчі об’юднаннѐ гуманітарного напрѐму 

позашкільної освіти спрѐмовані на задоволеннѐ інтересів і потреб 

особистості у творчій самореалізації, сприѐять набуття допрофесійних 

знань і вмінь, становлення соціально-значущих ѐкостей особистості тощо 

(Вербицький та ін., 2012, с. 57). 

Дослідницько-експериментальні гуртки сприѐять залучення учнів до 

науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та 

винахідницької роботи в різних галузѐх науки, техніки, культури і 

мистецтва, а також створення умов длѐ творчого самовдосконаленнѐ та 

виѐвленнѐ, розвитку й підтримки яних талантів та обдарувань.  

Особливістя фізкультурно-спортивних гуртків ю забезпеченнѐ розвитку 

фізичних здібностей учнів, створеннѐ необхідних умов длѐ повноцінного 

оздоровленнѐ, загартуваннѐ, змістовного відпочинку і дозвіллѐ, занѐть 

фізичноя культуроя і спортом, набуттѐ навичок здорового способу життѐ. 

У військово-патріотичних гуртках забезпечуютьсѐ належний рівень 

підготовки учнів до військової служби, вихованнѐ патріотичних почуттів та 

громадѐнської відповідальності. 

Бібліотечно-бібліографічні гуртки спрѐмовані на поглибленнѐ 

пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підвищеннѐ їх 

інформаційної культури, набуттѐ навичок і вмінь оріюнтуватисѐ у 

зростаячому потоці інформації; гуртки соціально-реабілітаційного напрѐму 

покликані створявати ситуація длѐ соціального становленнѐ та розвитку 

інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації, підготовку їх до 

активної професійної та громадської діѐльності.  

Гуртки оздоровчого напрѐму забезпечуять необхідні умови длѐ 

змістовного відпочинку та передбачаять оволодіннѐ учнѐми знаннѐми про 

здоровий спосіб життѐ, організація їх оздоровленнѐ, набуттѐ і закріпленнѐ 

навичок, зміцненнѐ особистого здоров’ѐ і формуваннѐ гігіюнічної культури 

особистості (Закон України «Про позашкільну освіту», 2020). 

Аналіз змісту напрѐмів гурткової роботи щодо можливостей залученнѐ 

школѐрів із інтелектуальними порушеннѐми дозволѐю констатувати, що таких 

дітей не доцільно залучати до гуртків науково-технічного, дослідницько-

експериментального, військово-патріотичного та бібліотечно-

бібліографічного напрѐмів позашкільної освіти. Це поѐсняютьсѐ наѐвністя у 
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школѐрів недоліків замикаячої функції кори головного мозку, суттювих 

порушень пізнавальної сфери та аналітико-синтетичної діѐльності зокрема 

(Синьов та ін., 2008), а також тим, що створити «ситуація успіху» на цих 

гурткових занѐттѐх, ѐка ю необхідноя умовоя успішного засвоюннѐ знань, 

умінь, навичок та позитивного соціального досвіду, практично неможливо, 

адже творчо-пошукова та дослідницька діѐльності ю недоступними длѐ дітей 

з інтелектуальними порушеннѐми. 

Створеннѐ сприѐтливих умов длѐ соціалізації дітей із 

інтелектуальними порушеннѐми доцільно розглѐдати ѐк один із 

актуальних напрѐмів реалізації соціально-педагогічного потенціалу 

гурткової роботи позашкільної освіти. Тож, розглѐнемо умовну модель 

залученнѐ школѐрів з інтелектуальними порушеннѐми до гурткової роботи 

позашкільної освіти. У даному дослідженні використане класичне длѐ 

теорії пізнаннѐ визначеннѐ моделі, надане В. А. Штоффом: «Модель – це 

подумки уѐвлена або матеріально реалізована система, ѐка, відбиваячи 

або відтворяячи об’юкт дослідженнѐ, здатна його заміщати так, що її 

вивченнѐ дасть нам нову інформація про цей об’юкт» (Штофф, 1966, с. 19). 

Розглѐдаячи основні характеристики моделі соціалізації в гуртковій 

роботі школѐрів із інтелектуальними порушеннѐми, ми відзначаюмо, що її 

сутність складаютьсѐ в поюднанні пристосуваннѐ (адаптації) та відособленнѐ 

(індивідуалізації) особистості на різних її стадіѐх в умовах конкретного гуртка 

закладу позашкільної освіти. Процес соціального становленнѐ особистості в 

гуртковій роботі здійсняютьсѐ в таких сферах, ѐк діѐльність, спілкуваннѐ, 

самопізнаннѐ й усвідомленнѐ свого «Я». У діѐльності дитина освояю все нові і 

нові її види, що передбачаю оріюнтуваннѐ в системі зв’ѐзків, властивих кож-

ному виду діѐльності і між її різними видами. Спілкуваннѐ ѐк сфера соціа-

лізації дитини нерозривно пов’ѐзана з діѐльністя. Самопізнаннѐ особистості 

передбачаю становленнѐ в лядині образу «Я». Соціальний розвиток визна-

чаютьсѐ кумулѐтивністя, це означаю, що результат розвитку попередньої ста-

дії, трансформуячись, вклячаютьсѐ в наступну і детерміную хід її розвитку. Са-

ме тому, длѐ запобіганнѐ виникненнѐ порушень соціалізації дітей необхідно 

провести пропедевтичну, корекційно-профілактичну роботу, визначити 

завданнѐ соціального виховного впливу гурткової роботи на кожній стадії. 

Розглѐнемо більш детально стадії соціалізації та можливості 

залученнѐ дітей із інтелектуальними порушеннѐми до гурткової роботи 

різних напрѐмів позашкільної освіти відповідно до класифікації 

Л. Д. Столѐренко (Столѐренко, 2001). Кожній стадії соціалізації притаманно 

виділеннѐ клячового чинника, ѐкий визначаю процес розвитку на цій стадії. 
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В. В. Москаленко вказую, що всі ляди, незалежно від індивідуальних 

особливостей, проходѐть кожну зі стадій розвитку, не пропускаячи і не 

забігаячи вперед (Москаленко, 2013, с. 273). Означене вказую на 

можливість аналізу процесу соціалізації дітей із інтелектуальними 

порушеннѐми, спираячись на класифікація стадій соціалізації дітей з 

нормотиповим розвитком Л. Д. Столѐренко. 

На першій стадії соціалізації (розглѐдаюмо молодший шкільний вік) – 

адаптації (соціальної), провідним стаю формуваннѐ соціальної позиції 

школѐра з провідноя навчальноя діѐльністя та соціальноя адаптація до 

нової соціальної ситуації (Божович, 1995). Дітѐм молодшого шкільного віку з 

інтелектуальними порушеннѐми властиві патологічна інертність, зниженнѐ 

інтересу до оточеннѐ, або практична його відсутність. Спостерігаютьсѐ 

зниженнѐ емоційної чутливості, здатності до емоційного наслідуваннѐ, 

слабка реакціѐ на все нове (О. А. Єкжанова, В. Є. Коваленко, О. А. Стрюбюлюва 

та ін.). І. В. Татьѐнчикова зазначаю, що в молодшому шкільному віці більшість 

дітей (50 %) маять низький рівень соціалізації, що характеризуятьсѐ 

незадовільним загальним самопочуттѐм, низькоя навчальноя активністя й 

високим рівнем тривожності, агресивності та конфліктності, у них доміную 

пригнічене емоційне тло (Татьѐнчикова, 2020). Ураховуячи вищезазначені 

модально-специфічні особливості соціалізації молодших школѐрів із 

інтелектуальними порушеннѐми на стадії адаптації, вважаюмо доцільним 

залучати їх до гурткової роботи соціально-реабілітаційного напрѐму 

позашкільної освіти. Пріоритетними завданнѐми діѐльності гуртків соціально-

реабілітаційного напрѐму длѐ дітей із інтелектуальними порушеннѐми на 

стадії адаптації (соціальної) ю: формуваннѐ уѐвлень про власну особистість; 

розвиток соціально-моральної активності шлѐхом розвитку різних форм 

поведінки та діѐльності, засвоюннѐ моральних норм, прийнѐтих у соціумі; 

формуваннѐ соціально-адаптаційних навичок перебуваннѐ в колективі та 

комунікативних умінь на основі використаннѐ вербальних та невербальних 

засобів спілкуваннѐ; розвиток емоційної сфери на основі формуваннѐ 

уѐвлень про позитивні ѐкості особистості; культури спілкуваннѐ з однолітками 

та дорослими; вихованнѐ позитивного ставленнѐ до оточуячих лядей; 

розвиток прагненнѐ до спілкуваннѐ; оволодіннѐ соціально прийнѐтними і 

схваляваними формами поведінки та діѐльності. 

На другій стадії соціалізації (середній шкільний вік) – індивідуалізації, 

періоді активного розвитку самосвідомості, більшості дітей із 

інтелектуальними порушеннѐми (78,33 %) властиві емоційні переживаннѐ, 

пов’ѐзані з уѐвленнѐми про себе. Вони емоційно переживаять свій стан, 
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намагаятьсѐ завоявати повагу й довіру оточуячих, можлива поѐва 

депресивного стану. У чверті учнів спостерігаятьсѐ порушеннѐ самооцінки. 

Недостатнѐ самоповага зумовляю недостатній рівень соціальних домагань 

підлітків. Частині учнів властива псевдокомпенсаторно завищена самооцінка, 

ѐка притаманна підліткам, ѐкі маять проблеми в навчанні та поведінці 

(Татьѐнчикова, 2020, с. 25). Ураховуячи вищезазначені модально-специфічні 

особливості соціалізації дітей із інтелектуальними порушеннѐми, значущість 

та сенситивність цього періоду длѐ формуваннѐ самосвідомості, ціннісних 

оріюнтацій, вважаюмо за доцільне на стадії індивідуалізації залучати учнів до 

гурткової роботи художньо-естетичного напрѐму позашкільної освіти. У 

гуртковій роботі здійсняватиметьсѐ корекційно-педагогічний вплив на 

розвиток самосвідомості дитини з інтелектуальними порушеннѐми через 

формуваннѐ її національної самосвідомості. Національна самосвідомість – це 

усвідомленнѐ кожноя лядиноя себе ѐк представника певної нації, носіѐ 

національної культури, історії, ѐка формуютьсѐ у процесі вивченнѐ 

народознавства. Так, Г. Н. Федорченко зазначаю, що через формуваннѐ 

самосвідомості та національної свідомості зокрема, можна прискорити 

соціалізація молоді, її самоідентифікація, усвідомленнѐ себе ѐк 

громадѐнина. Засвоюннѐ, зберіганнѐ й розвиток дітьми традицій і звичаїв 

своїх предків ю важливим засобом зміцненнѐ національної самосвідомості 

(Федорченко, 2016, с. 383). Л. М. Маювська з цього приводу висловляютьсѐ 

так: «…пізнавши себе – пізнаюш іншого; не збагнувши себе – не збагнеш 

іншого; вивчаячи животоки буттѐ свого роду-народу – ти пізнаюш закутки 

власної душі…» (Маювська, 2007, с. 6-7).  

Пріоритетними завданнѐми діѐльності гуртків художньо-естетичного 

напрѐму длѐ дітей із інтелектуальними порушеннѐми на стадії 

індивідуалізації ю: вивченнѐ історії та традицій власної сім’ї, культури народу, 

що проживаять у регіоні, країні; ідентифікаціѐ власної особистості, заснована 

на внесенні в зміст етнокультурного вихованнѐ знань про лядину й 

суспільство; корекціѐ морально-етичних норм; формуваннѐ в дітей 

шанобливого ставленнѐ до оточуячих, повагу до народних звичаїв; 

удосконаленнѐ навичок культури спілкуваннѐ; формуваннѐ навичок мовного 

етикету; сприѐннѐ здобуття учнѐми знань, умінь та навичок оволодіннѐ 

майстерністя народного мистецтва шлѐхом інтеграції навчальних дисциплін 

(освоюннѐ декоративно-ужиткового мистецтва в юдності з вивченнѐм пісень, 

музики, традицій, обрѐдів тощо); навчаннѐ плануваннѐ та контроля 

трудового процесу; вихованнѐ адекватної самооцінки на основі аналізу 

результативності власної діѐльності в гуртковій роботі.  
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Важливим засобом гармонізації процесу соціалізації на стадії 

ідентифікації вважаюмо залученнѐ школѐрів із інтелектуальними 

порушеннѐми до участі у виставках та конкурсах, ѐкі організовувалисѐ в 

закладах позашкільної освіти та за їхніми межами. Це дозволѐю виховати в 

дітей з інтелектуальними порушеннѐми віру у власні сили, наполегливість, 

також ці форми позашкільної роботи даять можливість длѐ педагогічної 

корекції пізнавальних інтересів підлітків. 

На третій стадії соціалізації (старший шкільний вік) – інтеграції, 

особливого значеннѐ набуваю можливість дитини реалізувати власні 

здібності, нахили. І. В. Татьѐнчикова вказую, що на цій стадії більшість дітей 

із інтелектуальними порушеннѐми маять суттюві труднощі з організаціюя 

власного дозвіллѐ, визначеннѐм свого місцѐ в колективі однолітків 

відповідно до власних індивідуальних здібностей (Татьѐнчикова, 2020). 

Ураховуячи вищезазначені модально-специфічні особливості соціалізації 

дітей з інтелектуальними порушеннѐми, значущість та сенситивність цього 

періоду длѐ формуваннѐ уѐвлень про соціальні ролі, розвитку соціально-

психологічних ѐкостей, необхідних длѐ функціонуваннѐ в соціальній групі, 

усвідомленнѐ власних можливостей та здібностей із вимогами професій, 

ѐкими вони хотіли б опанувати (Бистрова, 2013), вважаюмо за доцільне 

залучати цих дітей у старшому шкільному віці до гуртків еколого-

натуралістичного напрѐму. У гуртковій роботі еколого-натуралістичного 

напрѐму створяютьсѐ середовище длѐ саморозвитку, самореалізації, 

соціалізації та професійного самовизначеннѐ вихованців. З урахуваннѐм 

потенційних можливостей дітей із інтелектуальними порушеннѐми вони 

маять можливість ознайомляватисѐ з особливостѐми професій діѐльності 

флориста, фітодизайнера, фермера, садівника, лісника, тваринника, 

птахівника, скотарѐ, пакувальника, ѐкі ю доступними длѐ них (Бистрова, 

2011, с. 31), відвідуячи гуртки «Юні рослинники», «Юні садівники», «Юні 

квітникарі», «Юні зоологи», «Юні акваріумісти» тощо. Відвідуячи гуртки 

еколого-натуралістичного профіля діти старшого шкільного віку з 

інтелектуальними порушеннѐми поповняять та розширяять свої знаннѐ 

про природу, її багатства, ознайомляятьсѐ з різними галузѐми 

сільськогосподарського виробництва, різноманітними професіѐми. Учні 

отримуять відомості з природознавства, екології, ботаніки, землеробства, 

ґрунтознавства, лісництва, медицини тощо. Діти залучаятьсѐ до доглѐду за 

рослинами та тваринами, природоохоронної діѐльності, здійсняютьсѐ 

формуваннѐ оцінних суджень про роль природи в житті лядини, 

вихованнѐ гуманного та відповідального ставленнѐ до живої природи.  
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У гуртковій роботі на цій стадії дуже важливо створити «ситуація успі-

ху» длѐ розвитку ѐкостей та можливостей дітей, сприѐти виконання дітьми 

різноманітних соціальних ролей, необхідних длѐ функціонуваннѐ в соціальній 

групі, надати знаннѐ про професії та навчити співставлѐти свої індивідуальні 

особливості і можливості з вимогами до обраної (певної) професії.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 

відповідних аспектів даю змогу зробити висновки про спрѐмованість 

позашкільної освіти України на формуваннѐ соціальних ѐкостей особистості, 

набуттѐ соціальних знань, соціального досвіду. Ефективність процесу 

соціалізації особистості в гуртковій роботі закладів позашкільної освіти 

визначаютьсѐ розвитком інтегрального критерія соціальної компетентності 

особистості, що вклячаю в себе соціальну адаптованість, соціальну 

автономізація й соціальну активність, ѐка розглѐдаютьсѐ ѐк готовність до 

соціальних дій у сфері соціальних стосунків і спрѐмовану на соціально 

значуще перетвореннѐ оточуячого середовища, самостійність і 

результативність дій. Досѐгти покращеннѐ процесу соціалізації та розвитку 

соціальної компетентності школѐрів із інтелектуальними порушеннѐми 

дозволѐю соціальне вихованнѐ в гуртковій роботі, ѐке передбачаю наступність 

корекційно-педагогічного впливу та врахуваннѐ модально-специфічних 

закономірностей розвитку на стадіѐх соціалізації: адаптації (у гуртках 

соціально-реабілітаційного напрѐму позашкільної освіти), індивідуалізації (у 

гуртках художньо-естетичного напрѐму позашкільної освіти) та інтеграції (у 

гуртках еколого-натуралістичного напрѐму) з урахуваннѐм схильностей, 

потенційних можливостей та потреб дітей із інтелектуальними порушеннѐми 

на різних стадіѐх соціалізації у шкільному віці. У подальшому плануюмо 

розробити авторські програми гуртів соціально-реабілітаційного, художньо-

естетичного та еколого-натуралістичного напрѐмів позашкільної освіти длѐ 

дітей із інтелектуальними порушеннѐми на етапах соціальної адаптації, 

індивідуалізації та соціальної інтеграції. 
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РЕЗЮМЕ 
Коваленко Виктория, Туренко Наталья. Кружковаѐ работа как средство 

социализации детей с интеллектуальными нарушениѐми. 
В статье рассматриваетсѐ проблема социализации детей с 

интеллектуальными нарушениѐми школьного возраста в кружковой работе 
учреждений дополнительного образованиѐ. Цель статьи: теоретически обосновать 
модель обеспечениѐ социализации детей школьного возраста с интеллектуальными 
нарушениѐми в кружковой работе дополнительного образованиѐ. Использовались 
следуящие методы исследованиѐ: анализ общей и специальной психолого-
педагогической литературы по проблеме исследованиѐ; систематизациѐ и обобщение 
теоретических подходов к решения проблемы социализации; теоретическое 
моделирование длѐ созданиѐ гипотетической модели обеспечениѐ социализации 
учащихсѐ на разных ее стадиѐх. Установлено, что оптимизировать процесс 
социализации и развитиѐ социальной компетентности школьников с 
интеллектуальными нарушениѐми позволѐет социальное воспитание в кружковой 
работе, которое предусматривает преемственность коррекционно-педагогического 
воздействиѐ и учета модально-специфических закономерностей развитиѐ на стадиѐх 
социализации: адаптации (в кружках социально-реабилитационного направлениѐ), 
индивидуализации (в кружках художественно-эстетического направлениѐ) и 
интеграции (в кружках эколого-натуралистического направлениѐ) с учетом 
склонностей, потенциальных возможностей и потребностей детей с интеллек-
туальными нарушениѐми на различных стадиѐх социализации в школьном возрасте. 

Ключевые слова: дети с интеллектуальными нарушениѐми, социализациѐ, 
социальнаѐ компетентность, направлениѐ внешкольного образованиѐ, учреждение 

внешкольного образованиѐ, кружковаѐ работа. 
SUMMARY 

Kovalenko Viktoriia, Turenko Nataliia. Hobby group work as a means of socialization 
of children with intellectual disabilities. 

The article deals with the problem of school age children with intellectual disabilities’ 
socialization in the hobby group work of institutions of additional education. The purpose of 
the article: to substantiate theoretically a model of ensuring the socialization of school-age 
children with intellectual disabilities in the hobby group work of additional education. The 
following research methods were used: analysis of general and special psychological and 
pedagogical literature on the research problem; systematization and generalization of 
theoretical approaches to solving the problem of socialization; theoretical modeling to create 
a hypothetical model of ensuring socialization of students at its different stages in the system 
of hobby group work. 

Based on the structure of the socialization process, we believe that the process of 
socialization of children with intellectual disabilities in hobby group work should include, first, 
a cognitive focus, aimed at assimilation of the knowledge system of a certain direction of 
extracurricular work, the social relations’ norms; a communicative orientation, focused on 
the ability to build relationships, self-realization in activities, taking into account the direction 
of additional education; emotional orientation necessary to express the attitude towards 
oneself as a subject of activity, towards one’s own activity and other people as subjects of  
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joint activity. It has been established that social education in circle work, which provides for 
the continuity of correctional and pedagogical influence and taking into account modal-
specific patterns of development at the stages of socialization, allows to optimize the process 
of socialization and development of schoolchildren with intellectual disabilities’ social 
competence: adaptation (in hobby groups of social and rehabilitation direction), 
individualization (in hobby groups of artistic and aesthetic direction) and integration (in 
hobby group of ecological and naturalistic direction), taking into account the children with 
intellectual disabilities’ inclinations, potential capabilities and needs at various stages of 
socialization at school age. 

Key words: children with intellectual disabilities, socialization, social competence, 
directions of out-of-school education, out-of-school education institution, hobby group work. 
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The article aims at investigation of approaches towards the scientific definition of 
notion “children with special needs”. The semantic analysis of scientific notions of “needs”, 
“special educational needs”, have revealed the essence and content of approaches of 
researchers to the interpretation of the notion “children with special educational needs”; 
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Introduction. Modern development of Ukrainian society presupposes 

active measures in the process of neglecting social inequality and reducing social 

stratification. Currently, the issue of ensuring the active socialization of people 

with special educational needs in secondary educational establishments is one of 

the current importance. Schoolchildren with special educational needs often 

witness some elements of discrimination, segregation, and stigmatization. It 

should be noted that despite all the innovations, socialization of this category of 

children with special educational needs is often only declarative, since they 

continue to have limited social contacts, and they are not able to obtain 

qualitative education. 

The search of effective solutions to increase the quality of socialization of 

students with special educational needs in secondary education institutions, in our 

view, seems to be quite promising having been based on the study of historical 
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approaches and concepts, taking into consideration all the disadvantages, and 

obtaining the best results. In the methodological branch of study, the analysis, and 

the revision of the theoretical and methodological foundations of the educational 

process of schoolchildren with special educational needs will provide a qualitative 

reconsideration of traditional paradigm and implementation of innovations that 

eliminate social and organizational barriers. 

Analysis of relevant research. Theoretical and methodological aspects of 

the organization of the process of socialization of children with special educational 

needs in the educational environment of secondary schools have been studied in 

philosophy, sociology, psychology, pedagogy, social pedagogy, defectology, 

special pedagogy. Hence, scientific ideas towards organization of inclusive process 

in the system of secondary educational establishments have been reflected in 

works of О. Bezpalko, G. Boiko, L. Danylenko, І. Demchenko, І. Zvereva, 

L. Zdanevych, О. Каraman, І. Маrtynenko, L. Міscyk, О. Proskurnyak, 

А. Ryzhanova, N. Chernukha and others.  All the mentioned above scholars agree 

that socialization should be considered as a process based on which the 

transformation of social experience of the individual into own attitudes, 

orientations, values, norms, and skills. Active assimilation of social experience of 

children, their active involvement into the social relations in the group is 

predominantly realized through the education. Based on social interaction in 

school environment the first attempts of self-affirmation take place, personal 

aspirations and needs are formed.  

The conducted analysis of scientific works has shown that 

methodological approaches to the analysis of the essence and content of 

special educational needs have been studied poorly. In this context, we 

suppose that a semantic consideration of the scientific definition 

“schoolchildren with special educational needs” will be useful for better 

understanding of the terminological field and will lead to the development of 

new innovative concepts and inclusive educational practices. 

The aim of the study lies in investigation of approaches, which have 

been covered in psychological and pedagogical publications of the late XX – 

early XXI centuries to the analysis of the scientific definition “children with 

special educational needs” and description of characteristic features of the 

process of socialization of this category of children in general secondary 

educational establishments. 

Research methods. In current research special accent has been laid on 

the analysis of scientific literature of late ХХ – early ХХІ сentury (sociological, 

philosophical, psychological, pedagogical), which made it possible to give 
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characteristics to the concept basis of educational needs; in the course of 

study, the systems, historical and logical methods have been applied, which 

allowed to substantiate the essence of key definitions such as needs, 

educational needs, special educational needs; systematization and 

generalization of information is used for semantic analysis of the definition  

“children with special educational needs”. 

Results. First, it is worth noting that from a methodological point of view, 

for a balanced characterization of the definition “child with special educational 

needs”, it is necessary to analyse the terms “needs” and “special needs”. We 

suppose that such a review will be quite informative in the context of a better 

understanding of the terminological field of the investigated issues. 

In 1968, К. Ushynskyi (Ushynskyi, 1968) stressed upon the fact, that only 

being aware of the whole range of needs of the child the teacher will get a real 

opportunity to draw from the very nature of the child necessary means for 

effective educational influence. In philosophical context needs are considered as 

“ability of all living beings that motivates to activity or causes other reactions due 

to the reflection of excess, insufficiency or absence of factors” (Philosophical 

encyclopaedic dictionary, 2002, p. 505). Needs reflect the dialectical contradiction 

of two opposites: the absence of something and the ideal formative that could fill 

in this absence. In social idea needs are understood as “the necessity for 

something that is necessary to support the life of the individual, social group, 

society as the whole, as a state that stimulates the activities of the subject of 

society, aimed at eliminating a certain shortage” (Encyclopaedia, 2013, p. 68). 

It is worth indicating, that the term “special needs” is predominantly 

used in various normative legal documents of national and international levels 

which are directly connected with the projection onto the personality, 

especially on the child in educational activities. In particular, the defined term 

became widely used in the scientific literature and legislation acts after the 

proclamation of the Salamanca Declaration in 1994. The Declaration states that 

special needs are applied to children “whose needs depend on various physical 

or mental disabilities or learning difficulties. Many children have learning 

difficulties and thus have special educational needs at certain stages of their 

schooling” (Salamanca Declaration, 1994, p. 9). 

It should also be noted that in the scientific literature, the term “special 

needs” is also associated with meeting the needs of the individual in terms of 

socialization. However, the attention of researchers focuses primarily on the 

development of personality during the organization of training and education 

in the educational process. Thus, special educational needs – “… have people 
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whose training requires additional resources. Additional resources may include 

staff (to assist in the learning process); materials (various teaching aids, 

including support and correction); financial (budget allocations for additional 

special services)” (Оsnovy, 2013, p. 259). 

From this respect, the analysis of the term “special needs” shows, that it is 

closely connected with such key categories as child/individual, and education.  

Interpretation of the concept “child with special educational needs” is 

also important for our study. It was found that in Ukrainian legislation in the 

late XX – early XXI centuries there were different approaches to the definition 

of “people with special educational needs” depending on educational needs. 

Thus, in the Law of Ukraine “On Education” dated 23.05.1991, the legislator 

defined that a person with special educational needs is “a person who needs 

additional permanent or temporary support in the educational process in order 

to ensure the right for  education, promote personal development, improving 

health and quality of life, increasing the level of participation in community 

life” (Law, 1991, p. 23). The new version of the Law of Ukraine “On Education” 

dated 05.09.2017 has been amended that a person with special educational 

needs – “a person who needs additional permanent or temporary support in 

the educational process to ensure his right to education” (Law, 2017, Article 1). 

Thus, as we see in the new version of the Law of Ukraine “On Education”, 

changes have taken place, the definition has been significantly reduced and 

clarified and applies only to the educational process. 

Psychological and pedagogical interpretation of the definition of “person 

with special educational needs” has been considered. While analysing the 

characteristics of a child through the prism of the pedagogical context, we start 

from a human being in general, and not from the norm, from a person with 

certain features that are unique. Feature implies difference, dissimilarity, 

perhaps uniqueness, individuality, uniqueness. The term “children with special 

educational needs” is used to refer to students whose education requires 

additional resources, as their educational needs go beyond normal capabilities. 

It was generalized that special needs of a child in the educational process 

should be classified into four main groups: children with disabilities, children with 

mental and physical disabilities, children with social problems, gifted children. But 

it should be noted that such ideas are characteristic for humanistic paradigms of 

modern society, which aims in the educational field to consider all the features, 

interests of the child for its harmonious development and, at the same time, in 

which each person becomes his advantage and forms a variety of social groups. 
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Even at the beginning of the XXI century the readiness of education institutions to 

train people with special educational needs is quite low. 

In the field of determined problem, it is worth to be noticed that in 

modern psychological and pedagogical research the term “children with special 

educational needs” is defined trough the implementation of inclusive approach 

to the process of education in modern school. The key moment for Ukraine in 

implementation of inclusive education was the adoption of the Conception of 

development of inclusive education in 2010 (Order of Ministry of Education and 

Science of Ukraine № 912 “About approval of the Concept of development of 

inclusive education” dated from October 11, 2010), that regulates 

implementation of inclusive education into Ukrainian educational system and 

agrees the legal mechanisms of its implementation. Normative-legal 

documents towards organization of the educational process for students with 

special educational needs in Ukraine have been developed actively only at the 

beginning of the XXI century. One of the first documents was the Decree of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine “On Approval of the Plan of 

Measures according to the Inclusive and Integrated Education Implementation 

in Secondary Educational Establishments for the Period up to 2012” dated from 

September 11, 2009 № 855. It should be noted that since 2011 the Cabinet of 

Ministers has been approving a number of resolutions and bills, which concern 

the education of children with special educational needs, namely: “On Approval 

of the System of Inclusive Education in Secondary Educational Establishments” 

dated from August 15, 2011 № 872; “On Approval of the State Standard of 

Primary General education for Children with Special Educational Needs” dated 

from August 21, 2013 № 607. 

It should be noted that inclusive education means qualitative education 

for all. However, it is not only aimed at meeting the educational needs of 

students with disabilities. Inclusive education benefits all participants in the 

educational process, regardless of their features, disabilities, origin, social 

status, as it is based on the needs of every child. “Inclusive education involves 

creation of an educational environment that would meet the needs and 

capabilities of every child, regardless of the peculiarities of its psychophysical 

development” (Anishchuk, 2016, p. 14). 

Inclusion involves meeting the specific educational needs of gifted 

students through the differentiation of their study, by offering stimulating 

exercises and additional tasks. Thus, an inclusive education system is based on 

diversity, which in a broad sense includes not only understanding of the 

uniqueness of each child, but also involves the use of various forms, methods 
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and approaches to the educational process. At the same time, an inclusive 

approach aims to better consider the diversity of realities and needs of all 

students. Thus, we can state that inclusion in education at the beginning of the 

XXI century is based on the social model, which provides for the relationship of 

children with special educational needs with society, in our case – with the 

school community, on the principle of equal opportunities and equal access to 

education for all children, its priority roles in state policy. 

We draw attention to the fact that disability of children differs 

significantly from the disability of adults, and a disabled person since very 

childhood differs greatly from a person who became a disabled in adulthood. 

Based on this, the childhood of a person with disabilities, the formation of his 

personality, his rehabilitation and adaptation in society are key to his fate, 

future life, formation of the inner world and his own “Self”. As F. Mustaieva 

proves, “a number of public interests depend on the level of socialization of 

these children. That is why the problem of learning, creating maximum 

opportunities for this category of citizens is very acute” (Мustaeva, 2003, p. 

323). That is, we can state that until recently the problem of people with 

special educational needs, to some extent, concerned only the person with a 

disability and his family, and only in recent years, mainly since the XXI century. 

“Society is faced with the question: disability is a misfortune of one person or a 

social phenomenon” (Technologies of socio-pedagogical work, 2000, p. 147). 

Thus, summarizing the information mentioned above, we can state that 

the term “people with special educational needs” is applied to those children 

whose educational process requires additional resources. From a psychological 

and pedagogical point of view, this concept includes a wide category of 

children, namely: “gifted children, children with mental and physical 

disabilities, children with disabilities, various socially vulnerable groups 

(homeless, orphans)” (Nahorna, 2016, p. 5). It can be seen from the above 

mentioned that socialization of children with special educational needs is an 

integrated part of an inclusive approach to the organization of education and 

upbringing in the school environment. We suppose that consideration of 

socialization of children with special educational needs only through the prism 

of an inclusive approach narrows its understanding. After all, the process of 

socialization is dynamic and lasts throughout the life of the individual. 

Conclusions. As practice shows, in Ukraine the concept of “person with 

special educational needs” is significantly narrowed, and it is usually used in the 

process of implementation of inclusion for children with mental and physical 

disabilities. Hence, it is needless to prove that scientific definition of “special 
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educational needs” is directly related to the terms “inclusion” and “inclusive 

education”. Thus, socialization of children with special educational needs is a 

dynamic process of gradual entry of a child into the educational environment, 

during which the following phenomena occur: assimilation and reproduction of 

social norms, values, social culture, knowledge and skills through active 

communication with other participants in the educational process. 
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РЕЗЮМЕ 
Козиброда Лариса. Семантический анализ научной дефиниции «дети с особыми 

образовательными потребностѐми».  

Статьѐ направлена на исследование подходов к научному определения понѐтиѐ 
«дети с особыми потребностѐми». Семантический анализ научных понѐтий 
«потребности», «особые образовательные потребности» выѐвил сущность и 
содержание подходов исследователей к трактовке понѐтиѐ «дети с особыми 
образовательными потребностѐми»; систематизирована информациѐ об инклязии и 
инклязивном подходе в контексте социализации. Доказано, что понѐтие «ляди с 
особыми образовательными потребностѐми» применимо к тем детѐм, которые 
нуждаятсѐ в дополнительных ресурсах в процессе обучениѐ. Это понѐтие охватывает 
разных детей (одаренные дети, дети с нарушениѐми в умственном и физическом 
развитии, дети с ограниченными возможностѐми, бездомные дети, сироты).  

Ключевые слова: потребности, особые потребности, особые образовательные 
потребности, дети с особыми образовательными потребностѐми, инклязиѐ, 
инклязивный подход, социализациѐ, семантический анализ. 

РЕЗЮМЕ 
Козіброда Лариса. Семантичний аналіз наукової дефініції «діти з особливими 

освітніми потребами». 
Мета статті полѐгаю в характеристиці підходів, що висвітлені у психолого-

педагогічних публікаціѐх кінцѐ ХХ – початку ХХІ ст. до аналізу наукової дефініції «діти 
з особливими освітніми потребами» та характеристиці процесу соціалізації дітей 
ціюї категорії в закладах загальної середньої освіти.  

Методи. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети виконано аналіз соціологічної, 
філософської, психологічної, педагогічної літератури кінцѐ ХХ – початку ХХІ ст., що 
дозволило схарактеризувати концептуальні засади до розуміннѐ особливих освітніх 
потреб лядини. Системний метод та метод логіко-історичного аналізу дали змогу 
уточнити сутність таких клячових дефініцій, ѐк «потреби», «освітні потреби», 
«особливі освітні потреби». На основі систематизації й узагальненнѐ інформації 
виконано семантичний аналіз досліджуваної наукової категорії. Джерельна база 
охопляю українську та зарубіжну соціологічну, філософську, психологічну, педагогічну 
й методичну літературу з досліджуваної проблеми; міжнародні матеріали 
нормативного і рекомендаційного характеру щодо забезпеченнѐ ефективної 
соціалізації осіб із особливими потребами в освітньому середовищі.  

Результати. На основі аналізу наукових публікацій проведено семантичний 
аналіз наукових дефініцій «потреби», «особливі освітні потреби», розкрито 
сутність та зміст підходів науковців до трактуваннѐ понѐттѐ «діти з особливими 
освітніми потребами», а також систематизовано інформація про інклязія та 
інклязивний підхід у контексті соціалізації учнів з особливими освітніми потребами.  

Висновки. З’ѐсовано, що термін «особи з особливими освітніми потребами» 
застосовуютьсѐ до тих дітей, організаціѐ освітнього процесу ѐких потребую 
додаткових ресурсів. Це понѐттѐ охопляю широку категорія дітей (обдаровані діти, 
діти з порушеннѐми психічного та фізичного розвитку, діти з інвалідністя, 
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безпритульні діти, діти-сироти). У психолого-педагогічному контексті соціалізаціѐ 
дітей з особливими освітніми потребами складаю інтегровану частину інклязивного 
підходу до навчаннѐ й вихованнѐ у шкільному середовищі. Установлено, що наприкінці 
ХХ – початку ХХІ ст. в Україні трактуваннѐ наукової дефініції «особа з особливими 
освітніми потребами» було суттюво звужене, і, зазвичай, використовувалосѐ під час 
упровадженнѐ інклязії длѐ дітей із порушеннѐми психофізичного розвитку. Соціалізаціѐ 
дітей із особливими освітніми потребами передбачаю поступове входженнѐ дитини в 
освітню середовище, під час ѐкого відбуваютьсѐ засвоюннѐ й відтвореннѐ соціальних 
норм, цінностей, культури, знань та навичок через комунікативну взаюмодія з 
учасниками освітнього процесу та участь у практичній діѐльності. 

Ключові слова: потреби, особливі потреби, особливі освітні потреби, діти з 
особливими освітніми потребами, інклязіѐ, інклязивний підхід, соціалізаціѐ, 
семантичний аналіз. 
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допомоги на кожному етапі її становленнѐ в Україні.  
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раннѐ допомога, ранню втручаннѐ, діти з особливими освітніми потребами. 

 

Постановка проблеми. Різні галузі сучасного наукового знаннѐ 

характеризуятьсѐ інтересом до ранніх етапів розвитку лядини. У 

спеціальній педагогіці й психології проблеми ранньої допомоги дітѐм із 

особливими освітніми потребами займаять провідне місце (Л. Аксьонова, 

О. Мастякова, Ю. Разюнкова, О. Стребюлюва, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.). 

З перших днів життѐ дитини відбуваютьсѐ становленнѐ важливих рис 

особистості, задаютьсѐ напрѐм формуваннѐ її життювого маршруту. Діти до 

18 років «з особливими освітніми потребами», за законодавчо (у 2010 р.) 

схваленим терміном, підростаячи, спричиняять надзвичайну проблему в 

галузі охорони здоров’ѐ і освіти, бо потребуять додаткової навчальної, 

медичної й соціальної підтримки з метоя покращеннѐ здоров’ѐ, розвитку, 

навчаннѐ, загальної ѐкості життѐ та соціалізації, тобто ранньої комплексної 

допомоги з народженнѐ (сайт МОН України).  
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Це зумовило реорганізація й оновленнѐ системи спеціальної освіти, 

на основі принципів демократизації й гуманізації, визнаннѐ права кожної 

дитини на одержаннѐ освіти, адекватної її пізнавальним можливостѐм і 

вимогам часу. Реалізаціѐ цього завданнѐ можлива, за висновками 

зарубіжних вчених (С. Барет, М. Гуральнік, Т. Мур, Н. Доброва-Крол та ін.) і 

міжнародного досвіду, організації системи ранньої допомоги дітѐм із 

раннього віку (Доброва-Крол, 2014). 

Аналіз останніх досліджень. У теорії і практиці спеціальної педагогіки 

доведена значущість раннього виѐвленнѐ й корекції порушень розвитку дітей 

з народженнѐ зарубіжними (В. Брутман, Г. Філіппова, Е. Лѐксо, М. Гуслова, 

Т. Стурета та ін.) і вітчизнѐними (О. Архіпова, Л. Виготський, Ю. Разенкова, 

О. Стрюбюлюва, В. Ремажевська, Т. Панченко, А. Заплатинська та ін.) вченими. 

Тому практичне наданнѐ ранньої допомоги дітѐм із особливими освітніми 

потребами в Україні стало найважливішим пріоритетом розвитку сучасної 

системи спеціальної освіти. Така позиціѐ базуютьсѐ на культурно-історичній 

теорії Л. Виготського і його наукової школи, представники ѐкої (Л. Божович, 

О. Запорожець, О. Леонтьюв, Д. Ельконіна та ін.) довели унікальність перших 

років життѐ дитини длѐ її розвитку. Рання допомогу розглѐдаять 

(С. Миронова, В. Рагозіна, Г. Кукуруза, М. Кропівницька та ін.) ѐк новий 

напрѐм у вітчизнѐній спеціальній освіті, ѐкий розвиваютьсѐ на основі 

мультидисциплінарного підходу, реалізуячи ідеї гуманістичної й особистісно-

оріюнтованої освіти. Саме організаціѐ ранньої допомоги від народженнѐ до 3-

х років, коли відбуваютьсѐ стрімке та інтенсивне первинне формуваннѐ 

ѐкостей і властивостей особистості (Л. Виготський, Л. Венгер, О. Запорожець, 

Д. Ельконін та ін.), дозволѐю створявати умови длѐ ефективного психо-

фізичного розвитку й особистісного розвитку, забезпечую в подальшому рівні 

права на отриманнѐ освіти всіх дітей, у тому числі дітей із особливими 

освітніми потребами та інших соціально вразливих груп.  

Мета статті – визначити етапи становленнѐ системи ранньої 

допомоги в Україні на основі аналізу й узагальненнѐ законодавчого 

підгрунтѐ міжнародної та вітчизнѐної практики. 

Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ були визначені завдання – на 

основі аналізу спеціальної вітчизнѐної і зарубіжної літератури, 

законодавчих документів визначити й коротко схарактеризувати етапи 

становленнѐ системи ранньої допомоги в галузі освіти та потенційні 

ресурси подальшого розвитку. 

Методи та методики дослідження. У написанні статті було викорис-

тано такі методи: аналіз, синтез та узагальненнѐ нормативно-правових 
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документів, різних текстових тематичних матеріалів, наведених у бібліографії 

з проблем ранньої допомоги дітѐм із особливими освітніми потребами.  

Виклад основного матеріалу. Право на освіту всіх лядей, ѐкі могли 

би стати корисними членами суспільства при одержанні належної освіти 

було проголошено на 23-й Женевській міжнародній конференції з 

народної освіти (1960). Це право було закріплено «Конвенціюя про 

боротьбу з дискримінаціюя в галузі освіти» (1960), «Міжнародноя 

конвенціюя про ліквідація всіх форм расової дискримінації», що в 

подальшому послужило впровадження концепцій «Відкритого 

громадського суспільства» і «безперешкодного доступу до освіти» та 

спричинило розвинені країни Європи (США, Німеччина, Англіѐ, Франціѐ, 

Швеціѐ, Даніѐ, Нідерланди, Фінлѐндіѐ та ін.) обґрунтувати необхідність 

створеннѐ умов длѐ розвитку й вихованнѐ длѐ дітей із народженнѐ. Ранню 

втручаннѐ ѐк система наданнѐ ранньої допомоги дітѐм із особливими 

освітніми потребами за дослідженнѐм О. Ємюліної (2013 р.) розвиваютьсѐ в 

Європі та США з 50–60-х років і охопляю періоди: перший – з 60-х до 80-х 

років ХХ-го ст., що характеризуютьсѐ новими ідеѐми цінного впливу соціума 

і сім’ї на розвиток дитини з народженнѐ; другий – з 1990-х рр. і донині 

характеризуютьсѐ пріоритетом цілістного соціально-педагогічного підходу 

до особистості дитини (Krauss & Jacobs, 1990) й задоволеннѐ особливих 

потреб в освіті та соціалізації дітей раннього віку (Ємюліна, 2013). 

Порівнѐно з Європоя і США в 60-х рр. Україна була у складі СРСР, де 

існувала державна система громадського вихованнѐ дітей раннього віку в 

закладах – ѐсла, ѐсла-садок, що маять певну історія розвитку. Система 

вихованнѐ дітей раннього віку будуваласѐ на основі наукових досліджень 

Інституту педіатрії АМН СРСР, Центрального інституту удосконаленнѐ 

лікарів (1950), кафедри фізіології розвитку і вихованнѐ дітей, керованоя 

М. Щеловановим та Н. Аксаріноя (1967) та ін. Ранню виѐвленнѐ та корекціѐ 

відхилень у розвитку ю основоположним принципом української 

спеціальної педагогіки, що визначалосѐ провідноя ролля вихованнѐ й 

навчаннѐ в розвиткові дітей у дослідженнѐх Л. Виготського. На думку 

ювропейських учених (Дж. Джонсона, В. Міллера та В. Мілса), культурно-

історична теоріѐ розвитку вищих психічних функцій Л. Виготського 

співзвучна з ідеѐми соціального вкляченнѐ, що ю теоретичноя основоя 

програм ранньої допомоги та слугували підґрунтѐм длѐ розвитку теорії 

інтеграції. Ці теорії й організаційні форми соціально-педагогічної діѐльності 

набули значного поширеннѐ і законодавчої підтримки в країнах Заходу 

(Peters, 2003; Lipsky, 1996; Вигоцький, 2003).  
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У сфері охорони здоров’ѐ робота, що спрѐмовуваласѐ на корекція 

здоров’ѐ та порушень дітей від народженнѐ до 3-х років, була доступноя й 

більш розгалуженоя (пологові будинки, поліклініки, стаціонари лікарень, 

санаторії, дитѐчі будинки) порівнѐно з системоя освіти, бо за 

домінувальноя медичноя моделля дитину вважали хвороя, ѐка потребую 

певного лікуваннѐ.  

У 70-ті роки становленнѐ теорії і практики допомоги дітѐм раннього 

віку здійснявалисѐ фахівцѐми медичної й педагогічної галузей (Н. 

Аксаріна, М. Кістѐковська, М. Кольцова, Н. Ладигіна, М. Лісіна, Г. Лѐміна, 

Н. Фігурін, Ф. Фрадкіна, М. Щелованов та ін.), а розроблені зміст, форми і 

методи й нині ю теоретико-методичноя основоя длѐ роботи з дітьми 

раннього віку. З кінцѐ 80-х років в Україні Міністерством охорони здоров’ѐ 

вперше розроблено юдину систему раннього виѐвленнѐ дітей із 

порушеним слухом, ѐку впроваджено в країні ѐк обов’ѐзкову (Е. Леонгард, 

Т. Пелимська, Н. Шматко). 

Отже, до 90-х років політика радѐнської держави була оріюнтова на 

допомогу дітѐм раннього віку, переважно, за медичноя моделля. Проте, 

накопичений теоретичний і практичний досвід розвитку дітей раннього 

віку став базовим у становленні ранньої допомоги в сучасних умовах.  

З прийнѐттѐм Верховноя Радоя УРСР Декларації про державний 

суверенітет України (від 16 липнѐ 1990 р.) та Акту проголошеннѐ незалежності 

України (від 24 серпнѐ 1991 р.) у розвитку системи спеціальної освіти 

окресляятьсѐ кілька етапів, часові межі ѐких визначаятьсѐ суспільно-

політичними та соціокультурними процесами. У перший рік своюї 

самостійності було ратифіковано міжнародний документ «Конвенція про 

права дитини» (1991 р.), на базі ѐкої почали розроблѐти власну законодавчу 

базу, у першу чергу – національного освітнього законодавства. Конвенціѐ 

стала частиноя національного законодавства та сприѐла започаткування 

першого етапу розвитку ранньої допомоги в системі спеціальної освіти 

(1990-2000 рр.). Розпочалосѐ впровадженнѐ нової стратегії розвитку освіти на 

концептуальних засадах «суспільство длѐ всіх», «освіта длѐ всіх». 

Длѐ утвердженнѐ розуміннѐ того, що спеціальна освіта повинна 

оріюнтуватисѐ на формуваннѐ гармонійно розвиненої особистості на основі 

реалізації соціальної моделі допомоги був створений Інститут спеціальної 

педагогіки (1993 р.). Колективом Інституту спеціальної педагогіки були 

розроблені Концепціѐ спеціальної освіти дітей з особливостѐми 

психофізичного розвитку на найближчі роки і перспективу (1996), 

Концепціѐ реабілітації дітей з обмеженими фізичними чи розумовими 
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можливостѐми (1998), Концепціѐ державного стандарту спеціальної освіти 

(1999) та ін. Розвитку системи спеціальної освіти й системи ранньої 

допомоги дітѐм раннього віку в тому числі, були присвѐчені дослідженнѐ 

В. Бондарѐ, Л. Борщевської, Л. Вавіної, О. Гаврилова, В. Засенка, 

А. Колупаювої, С. Миронової, В. Липи, В. Синьова, М. Супруна, В. Тарасун, 

Л. Федорович, А. Шевцова, М. Шеремет та ін. Реалії розвитку спеціальної 

освіти поставили перед педагогічноя наукоя і практикоя завданнѐ 

(В. Бондарь, В. Синьов та ін.) пошуку оптимальних умов навчаннѐ й 

вихованнѐ дітей раннього віку з різними освітніми потребами.  

Був започаткований спільний українсько-німецький проюкт у галузі 

охорони здоров’ѐ – Український медичний центр реабілітації дітей з органіч-

ним ураженнѐм нервової системи МОЗ України (1996 р.), схвалено Кон-

цепція вдосконаленнѐ неврологічної допомоги дітѐм України (1998 р.), за-

проваджено модель медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ура-

женнѐм нервової системи «Тандем-партнерство», «Дитина-сім’ѐ-фахівець», в 

основі діѐльності ѐкої гармонійно поюднано медичні та психолого-педагогічні 

аспекти реабілітації (мультидисциплінарна команда) (Мартиняк, 2011). 

Паралельно при Міністерстві соціального захисту України була 

організаційно створена система дитѐчих центрів соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів, ѐкі за своюя сутністя функціонуять у фаховому полі центрів 

соціальної педіатрії.  

За сприѐннѐ волонтерів з Канади й ініціативи батьків дітей з 

церебральним паралічем товариства «Надіѐ» була заснувана в 1993 році 

благодійна установа Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» ѐк 

перший проѐв початку організації раннього втручаннѐ (сайт навчально-

реабілітаційного центру «Джерело»). 

З ініціативи Фонду соціального захисту інвалідів та за підтримки 

Міністерства праці та соціальної політики України був відкритий Центр 

ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Миколаюві (Миколаївська 

модель раннього втручаннѐ, 1996 р.). Протѐгом двох років співробітництва 

з американськоя стороноя (Інститутом Елвіна) українські фахівці освоїли 

методику «Раннього втручаннѐ».  

Запровадженнѐ програми раннього втручаннѐ почалосѐ в м. Харкові 

(1998 р.) в межах дослідницького проекту, основноя метоя ѐкого було 

вивченнѐ світового досвіду раннього втручаннѐ та створеннѐ моделі, ѐка 

базуваласѐ на міжнародному досвіді та враховувала українські реалії.  

Отже, зміна державного устроя й розбудова незалежної України зумо-

вили ратифікація міжнародних документів стосовно дітей із особливими 
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освітніми потребами, що сприѐли організації окремих практик ранньої допо-

моги ѐк першого етапу (1990-2000 рр.) започаткуваннѐ ранньої допомоги.  

Другий (2001-2010 рр.) етап розвитку ранньої допомоги ознаменувавсѐ 

новим методологічним і соціально-економічним контекстом, зумовлених 

процесами ювропейської інтеграції та світової глобалізації й ініціативами 

батьківської спільноти, громадськими організаціѐми, ѐкі базувалисѐ на 

переконанні, що всі діти можуть навчатисѐ, здобувати ѐкісну освіту, 

реалізувати свій потенціал та інтегруватисѐ в суспільство.  

Післѐ прийнѐттѐ Постанови «Про схваленнѐ Концепції ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів» (2000 р.), законів «Про дошкільну 

освіту» (2001р.) й «Про охорону дитинства» (2001р.), раннѐ допомога дітѐм 

була активізована, почали створяватисѐ центри раннього втручаннѐ, ѐк 

система міждисциплінарної сімейно-центрованої допомоги. Першим було 

створено Центр раннього втручаннѐ під керівництвом Г. Кукурузи 

(м. Харків, 2000), де отримували міждисциплінарну допомогу сім’ї з дітьми 

із особливими освітніми потребами, викликані медичними, біологічними і 

соціальними чинниками (Кукуруза, 2013). 

У 2003 році, за сприѐннѐ посольства США в межах реалізації проюкту 

«Правовий захист дітей-інвалідів» (м. Рівне) була створена обласна 

асоціаціѐ батьків дітей із особливими потребами. Асоціаціѐ батьків у 

партнерстві з ОМНІ-Мережея, за підтримки місцевої влади ініціявала під 

егідоя управліннѐ освіти створеннѐ Центру ранньої педагогічної 

реабілітації і соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами 

«Пагінець» – першого державного закладу в Україні (Бастун, 2005). 

На виконаннѐ законів «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» (2000 р.) й «Про соціальні послуги» (2003 р) був 

розроблений проюкт Державного стандарту ѐкості послуг раннього втручаннѐ 

(у 2006 р.) длѐ дітей віком від 0 до 6 років з порушеннѐми розвитку та їх 

сімей. Розробники – «Інститут раннього втручаннѐ» (Росіѐ), Український фонд 

соціальних інвестицій і робоча група в складі фахівців з різних міст України, 

що працяять у сфері допомоги маленьким дітѐм. Післѐ, практично, повного 

знищеннѐ ѐсельної системи вихованнѐ розпочалосѐ реформуваннѐ 

дошкільної освіти дітей з особливими потребами (2008 р.). Набула 

поширеннѐ нова модель ранньої допомоги дитині з особливими потребами 

із залученнѐм батьків у корекційно-розвивальний процес у створяваних 

«Центрах розвитку дитини» (Кукуруза, 2013). 

У м. Луцьку за зверненнѐм батьків до органів державної влади 

ініційовано створеннѐ обласного Центру раннього втручаннѐ (2006 р.) в 
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структурі існуячого Будинку дитини. У м. Хмельницькому спільно з 

Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ), Шведським Агентством 

з міжнародного розвитку (SIDA), органами місцевої (міської) влади та 

ОМНІ-Мережея розпочато створеннѐ Інформаційно-консультативного 

центру длѐ родин, що маять дітей із особливими потребами. До роботи в 

центрі залучена мультидисциплінарна команда спеціалістів (педіатр, лікар-

генетик, психолог, логопед, соціальний працівник (Бастун, 2005). 

На базі міського центру реабілітації «Джерело» запрацявала 

Львівська модель раннього втручаннѐ (2008 р.) ѐк комплексна система 

послуг сім’ї, у ѐкій народиласѐ дитина з неповносправністя чи ризиком 

розвитку такої. Система послуг длѐ дітей віком від 0 до 4 років скерована 

на ранню виѐвленнѐ, терапія та профілактику порушень розвитку дитини та 

функціонуваннѐ її сім’ї й забезпечуютьсѐ мультидисципліонарноя 

командоя фахівців (Ремажевська, 2007). 

У системі охорони здоров’ѐ реалізувавсѐ Національний проюкт «Нове 

життѐ – нова ѐкість охорони материнства і дитинства», відповідно до Указу 

Президента України від 8 вереснѐ 2010 року, що сприѐтеме подолання нега-

тивних демографічних тенденцій. Це відкриттѐ регіональної мережі перина-

тальних центрів і реорганізаціѐ системи наданнѐ медичної допомоги вагітним 

і новонародженим, забезпеченнѐ нормальної ѐкості медичних послуг длѐ 

новонароджених, зниженнѐ дитѐчої та материнської смертності. У таких цент-

рах виходжуять недоношених немовлѐт та надаять їм вузькоспеціалізовану 

допомогу з використаннѐм найсучасніших медичних технологій. 

Отже, зміна державної політики у сфері освіти стимулявала локальне 

створеннѐ мережі перинатальних, навчально-реабілітаційних центрів 

державного і комунального підпорѐдкуваннѐ й організації ранньої допомоги 

дітѐм завдѐки поширеннѐ руху батьків та підтримці міжнародних організацій і 

запозиченнѐ досвіду причетних до розвитку системи раннього втручаннѐ. 

Прийнѐттѐ «Концепції розвитку інклязивної освіти» (2010 р.) й 

уведеннѐ до законодавчого полѐ визначеннѐ інклязивного навчаннѐ ѐк 

комплексного процесу забезпеченнѐ рівного доступу до ѐкісної освіти 

дітей з особливими освітніми потребами шлѐхом організації їх навчаннѐ в 

закладах загальної середньої освіти. Уперше було введено термін 

спеціальні та інклязивні класи длѐ навчаннѐ дітей з особливими освітніми 

потребами (Федоренко, 2013). Це потребувало створеннѐ системи 

раннього виѐвленнѐ й ранньої комплексної допомоги дітѐм із особливими 

освітніми потребами, тобто добудову нового структурного елементу в 

системі спеціальної освіти (Колупаюва, 2009). 
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Саме необхідність розвитку ранньої допомоги ѐк системи й добудова 

структурного елементу, що забезпечить поступовий перехід до інклязивної 

освіти та збільшеннѐ числа «шкіл длѐ усіх» спричинили третій (з 2011 р. – 

донині) етап розвитку системи ранньої допомоги в Україні й реалізація права 

на освіту і охорону здоров’ѐ дітей із особливими освітніми потребами з 

урахуваннѐм індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 

діѐльності. Розроблена «Концепціѐ становленнѐ і розвитку особистості 

дитини переддошкільного віку з обмеженими можливостѐми здоров’ѐ» В. 

Тарасун (2011) мала особливу значущість длѐ педагогічної практики, основні 

напрѐми ѐкої визначалисѐ державноя політикоя у сфері дошкільної освіти: 

Концепціюя розвитку дошкільної освіти, законом України «Про дошкільну 

освіту» (2001 р.), наказом «Про додаткові заходи щодо підвищеннѐ ѐкості 

освіти в Україні» (2008 р.), відповідно до ѐких дошкільна освіта ю 

обов’ѐзковоя первинноя ланкоя системи освіти.  

Сучасна спеціальна освіта в Україні ѐвлѐю собоя складну, розгалужену й 

диференційовану систему, що маю вертикально-горизонтальну структуру. 

Вертикальна структура базуютьсѐ на вікових особливостѐх учнів і рівнѐх 

загальноосвітніх програм. Вертикальна структура визначаютьсѐ віковими 

періодами: раннього дитинства (від 0 до 3 років); дошкільного періоду (з 3 до 

6–7 років); періоду шкільного та професійного навчаннѐ (з 6–7 до 16–21 

років). Горизонтальна структура враховую психофізичний розвиток дитини, 

особливості її пізнавальної діѐльності та характер порушеннѐ. Основними 

державними закладами освіти длѐ дітей з особливими потребами 

дошкільного та шкільного віку ю: спеціальні дошкільні та загальноосвітні 

школи-інтернати, навчально-реабілітаційні центри, навчально-виховні 

комплекси та інклязивні групи і класи в закладах загальної середньої освіти 

масового типу тощо (Колупаюва, 2014).  

Завданнѐ розвитку системи раннього втручаннѐ в Україні були 

зафіксовані в Рекомендаціѐх парламентських слухань на тему: «Освіта, 

охорона здоров’ѐ та соціальне забезпеченнѐ дітей з порушеннѐми 

психофізичного розвитку: проблеми та шлѐхи їх вирішеннѐ» (2015 р.). 

Основоя длѐ цього вважалосѐ наѐвне наукове, практичне й методичне 

підґрунтѐ, що зафіксоване в постанові «Про створеннѐ в Україні системи 

раннього втручаннѐ длѐ реабілітації дітей перших років життѐ» (2012 р.) 

Президіюя Національної академії медичних наук України. На виконаннѐ 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» (2015 р.) на період до 2016 року доручено 

пілотне впровадженнѐ в медичну практику наданнѐ послуг раннього 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

93 

втручаннѐ й наданнѐ підтримки родинам, ѐкі виховуять дітей із 

порушеннѐми розвитку. У 2016 році підписано меморандум між 

Міністерством охорони здоров’ѐ України, Міністерством освіти і науки 

України, Міністерством соціальної України, Європейськоя асоціаціюя 

раннього втручаннѐ, а також ВГО «Національна Асамблеѐ лядей з 

інвалідністя», БФ «Інститут раннього втручаннѐ», фундаціюя SOFT Tulip 

(Нідерланди) та іншими щодо запровадженнѐ національної платформи 

раннього втручаннѐ. У Меморандумі передбачено об’юднаннѐ зусиль усіх 

інституцій, ѐкі підписали документ, та створеннѐ юдиної національної 

платформи раннього втручаннѐ, ѐка координуватиме роботу різних органів 

влади, міжнародних і національних організацій у функціонуванні системи 

раннього втручаннѐ в Україні. Длѐ практичного впровадженнѐ Кабінет 

Міністрів України видав Розпорѐдженнѐ «Деѐкі питаннѐ реалізації пілотного 

проюкту «Створеннѐ системи наданнѐ послуг раннього втручаннѐ» длѐ 

забезпеченнѐ розвитку дитини, збереженнѐ її здоров’ѐ та життѐ» (2016 р.) та 

затвердив план заходів. Практика наданнѐ послуг раннього втручаннѐ дітѐм із 

порушеннѐм здоров’ѐ та розвитку і ризиком їх виникненнѐ та сім’ѐм, що їх 

виховуять, упроваджуютьсѐ на рівні адміністративно-територіальних одиниць 

Закарпатської, Львівської, Одеської та Харківської областей (Панченко та 

Заплатинська, 2018). 

Нині вже започатковано наданнѐ таких послуг у комунальних закладах 

охорони здоров’ѐ, освіти, соціального захисту населеннѐ та недержавних 

організаціѐх. Згідно розпорѐдженнѐ Кабінету Міністрів України «Про 

визначеннѐ національного координатора» (2019 р.), національним 

координатором із питань упровадженнѐ послуги раннього втручаннѐ в межах 

пілотного проюкту визначено Міністерство соцiальної політики України. Разом 

із тим, з 2016 року в межах проюкту UNICEF «Підготовка команд раннього 

втручаннѐ і фахівців у громаді» здійсняютьсѐ навчаннѐ фахівців технології 

наданнѐ ціюї послуги. Навчаннѐ команд проводитьсѐ Благодійним Фондом 

«Інститут раннього втручаннѐ» міста Харкова за підтримки таких організацій: 

УРЦ «Джерело» (м. Львів), ДУ «Інститут охорони здоров’ѐ дітей та підлітків 

НАМН України», Харківський обласний спеціалізований будинок дитини №1 

(сайт Верховної Ради України). 

Останньоя інституційноя трансформаціюя в Україні щодо розвитку 

системи ранньої допомоги стало реформуваннѐ з 1 вереснѐ 2017 року 

психолого-медико-педагогічних консультацій на Інклязивно-ресурсні центри, 

ѐкі повноцінно запрацявали з 1 вереснѐ 2018 року на основі постанов 

Кабінету Міністрів України: «Про затвердженнѐ Положеннѐ про інклязивно-
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ресурсний центр» (2017 р.), «Про деѐкі питаннѐ використаннѐ субвенції з 

державного бяджету місцевим бяджетам на наданнѐ державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами у 2018 р.» тощо. Нині система 

раннього втручаннѐ вирішую такі завданнѐ: ранню виѐвленнѐ дітей з 

проблемами розвитку; забезпеченнѐ міждисциплінарної комплексної оцінки 

стану здоров’ѐ і розвитку дитини, психолого-педагогічних здібностей і 

можливостей батьків та інших членів сім’ї; визначеннѐ потреб дитини і сім’ї 

на основі виѐвлених діагностичних показників та розробка індивідуальної 

програми їх корекції; організаціѐ процесу наданнѐ ранньої допомоги дитині й 

підтримки членам сім’ї; забезпеченнѐ наступності між установами охорони 

здоров’ѐ і освіти та сім’юя. 

Отже, на третьому (з 2011 р. – донині) етапі розвитку системи ранньої 

допомоги розроблені й затверджені нормативно-правові документи, 

науково-теоретична база щодо створеннѐ системи раннього втручаннѐ в 

Україні.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Досліджуваний процес становленнѐ української системи ранньої допомоги 

дітѐм із особливими освітніми потребами відбувавсѐ впродовж трьох 

етапів: перший (1990-2000 рр.) етап розвитку ранньої допомоги розпочавсѐ 

з набутѐм державної самостійності й рзробкоя власних та ратифікаціюя 

міжнародних документів; другий (2001-2010 рр.) етап розвитку ранньої 

допомоги характеризуютьсѐ активізаціюя нових методологічних засад і 

запозиченнѐм міжнародного досвіду раннього втручаннѐ та впровадженнѐ 

локальної практики ранньої допомоги в системі охорони здоров’ѐ, освіти 

та соціаьного забезпеченнѐ; третій (з 2011 року – донині) етап розвитку 

системи ранньої допомоги розпочавсѐ із введеннѐ до законодавчого полѐ 

«Концепції розвитку інклязивної освіти» (2010 р.) й визначеннѐ 

інклязивного навчаннѐ ѐк комплексного процесу, що вклячаю систему 

ранньої допомоги дітѐм із особливими освітніми потребами ѐк базову. 

Перспективи подальшого вивченнѐ системи ранньої допомоги 

вбачаюмо в розробці комплексних програм і методик длѐ роботи в юдиній 

державній системі раннього виѐвленнѐ та спеціальної допомоги дітѐм 

раннього віку з особливими освітніми потребами та їхнім сім’ѐм. 
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РЕЗЮМЕ 
Хоменко Светлана. Этапность развитиѐ системы ранней помощи в Украине. 
В статье исследованы и определены этапы развитиѐ системы ранней помощи в 

Украине на основе обобщениѐ законодательной основы за годы независимости Украины 
по развития системы образованиѐ детей с особыми потребностѐми и 
международной, отечественной практики ранней помощи детѐм с рождениѐ. 
Проанализированы основные положениѐ, задекларированные в международных и 
национальных законодательных нормативно-правовых документах организации 
системы ранней помощи детѐм с особыми образовательными потребностѐми в 
разные временные периоды, описано существуящуя практику организации ранней 
помощи на каждом этапе ее становлениѐ в Украине. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, раннѐѐ реабилитациѐ, 
государственнаѐ политика, раннѐѐ помощь, раннее вмешательство, дети с 
особыми образовательными потребностѐми. 

SUMMARY 
Khomenko Svitlana. The developmental stages of the early assistance system in 

Ukraine. 
The article examines the development of the early assistance system for young 

children, as an integral part of the implementation of the Ukrainian state policy in the field of 
education that ensures children’s rights defined by the international and national legislation, 
and the stages of its formation. Early assistance is viewed as an interdisciplinary family-
centred system of comprehensive care for young children with developmental disabilities and 
children form biological and social risk groups, aimed at children’s better development and 
better quality of life in their families. We have reviewed, synthesized and generalized 
regulatory documents, methodological manuals and other reference thematic materials 
given in the bibliography, analyzed the main provisions declared in international and national 
legislative documents for organization of  the early assistance system for children with 
special educational needs in different time periods, described the existing practices of early 
assistance at each stage of its development. 

The author has found out that formation of the Ukrainian system of early assistance 
for children with special educational needs took place in three stages: the first (1990-2000) 
stage began with the acquired state independence and ratification of international 
documents; the second (2001-2010) stage included development of new methodological 
foundations basing on the international experience of early intervention and introduction of 
early assistance into local practices applied in health care, education and social security; the 
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third (from 2011 – to the present) stage began with introduction of the Concept for the 
Development of Inclusive Education (2010) into the national legislative field and the 
definition of inclusive education as an integrated process, including the early assistance 
system for children with special educational needs. 

Key words: young children, early rehabilitation, public policy, early care, early 
intervention, children with special educational needs. 
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STUDENTS SOCIAL HEALTH FORMATION IN THE CONDITIONS OF DISTANCE 

LEARNING 
 

The article analyzes the theoretical aspects of the students’ social health formation in 
terms of distance learning, substantiates the issues covered in the scientific literature on 
improving the level of social health of students. 

It is established that formation of students’ social health in the conditions of distance 
learning depends on their readiness to fully realize themselves in society, the ability to 
unleash their potential in all areas of the social environment, the ability to apply modern 
technologies for learning and the ability to overcome psychological barriers to 
communication with a teacher, peers and self-organization. 

Key words: health, social health, distance education, distance learning, higher 
education, students, social environment factors. 

 

Introduction. Unfortunately, the rapid socio-economic changes taking 

place in our country today are not conducive to improving the health of its 

people. Each of us is a participant in a complex and continuous process of social 

reproduction of generations. Note that the biological essence of a man is 

unchangeable and depends on the function of biological reproduction, and the 

social function changes with the development of cultures, it is accepted and 

passed on to descendants. “The sociality of the individual can be represented 

by the integration (unity and complementarity) of such aspects as: self-

awareness as a member of society, the subject of interaction with it, with other 

people, with groups; conscious fulfillment of the norms of social life adopted by 

this society; ability to make personal efforts to join social values both for 

assimilation and for creation; realization of cognitive, labor, family, leisure 

functions on the basis of humanism and spirituality” (Bondarenko, 2016). Thus, 

human education is the result of its social reflection. 

“Modern youth functions in an extremely complex and dynamic society, 

which is not just an environment for their existence, but appears before them 

in the form of various socially significant socio-moral tasks that must be more 

or less successfully solved by each member of society. Therefore, now it is 

necessary to clearly find out which of these tasks the society sets for young 

people” (Bondarenko, 2016, p. 6-7). 
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Nowadays, “the number of students with certain diseases often compli-

cated by a chronic course is increasing. The problem includes not only the deterio-

ration of somatic health, but also the other components of health – mental and 

social ones” (Concept of the project “Distance learning of schoolchildren”, 2009). 

Thus, “the number of students leading a healthy lifestyle is declining 

today, and the health deteriorating limits their academic success and social 

activity. There is a maladaptation of a part of young people in the society, a 

decrease in the desire for self-realization; the increase in offenses; decline of 

sexual culture. All this indicates a decrease in the level of social health of the 

young generation” (Abashkina, 2016, p. 64-66). 

In the conditions of the COVID-2020 pandemic, the countries became 

hostages to work on the Internet, and education institutions had to actively 

implement distance learning, which in turn affected the social health of young 

people. Obtaining high results of distance learning and formation of social health 

of higher education seekers is impossible without certain conditions: the 

availability of a modern computer base with Internet access, research and 

teaching staff must develop digital educational resources, the availability of high 

distance learning courses and systematic organization of distance learning, etc. 

Distance learning has a number of advantages, among which the 

researchers highlight the following: a higher education seeker can study at a 

convenient time, in a familiar environment and at a relatively autonomous 

pace; low cost of training; mobility; individual approach (Babich, 2012). 

But along with the advantages, the distance learning system has a number 

of disadvantages that negatively affect the social health of students. “First, for 

successful correction of training and adequate assessment it is important to have 

a direct contact with the student. In addition, it is impossible to accurately verify 

whether that person is working, performing a task, or someone else does it. 

Therefore, the final quality control of knowledge is still carried out in a face-to-

face session. Also, not all settlements have an access to the Internet. And the 

most important is the fact that in distance learning the direct contact between a 

teacher and a student is lost” (Klokar, 2009). From our own practical experience, 

we can state that in long-term online learning it is quite difficult for a higher 

education applicant to speak on a particular issue being studied, to be included in 

the consideration of controversial issues. However, students must be sufficiently 

motivated in the context of distance learning. A certain asynchrony of learning can 

turn not into a systematic learning, but into a certain chaos, tasks performing 

without inspiration and lack of interest in learning and the social environment in 

general. 
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As a result, there is a growing interest in the problem of forming the 

social health of students in the context of distance learning, because distance 

education, which requires constant use of the Internet, restricts students in live 

communication and affects their social health. 

Analysis of relevant research. In the process of solving this problem we 

relied on foreign and domestic experience, namely: socio-pedagogical 

technologies for the formation of a healthy lifestyle of young people, especially 

education of the younger generation and acquisition of professional skills while 

studying in HEI (S. Arkhipova, Z. Bondarenko, N. Volkova, P. Husak, I. Zvereva, 

S. Omelchenko, S. Savchenko, I. Trubavina, S. Kharchenko, etc.); computerization 

of education (V. Bykov, V. Vasiliev, B. Hershunsky, L. Karpenko, N. Kasianova, 

E. Mashbits, O. Spirin); formation of information culture of higher education 

seekers and features of information technologies using in the educational process 

of HEI (V. Bykov, S. Hunko, N. Bakhmat, O. Dubinina, L. Kartashova, V. Liubarets, 

I. Smirnova, O. Spirin, A. Stoliarevskaya, and others), etc. 

The above results of scientific research are of indisputable value and 

contribute to the need for information technology and learning tools in the 

educational process, in particular, introduction of distance learning, but also 

provide an opportunity to think about ways to maintain physical health in 

active and socially important activities. 

The aim of the article is to theoretically study the scientific achievements 

in forming the social health of students in the context of distance learning. 

In accordance with the purpose, the following tasks of the article are 

defined: to analyze the theoretical aspects of the researched problem; to 

substantiate the issues on improving the social health of students covered in 

the scientific literature. 

Research methods: general scientific methods of analysis of theoretical 

aspects of the researched problem: analysis, comparison, generalization. 

Presentation of the main research material. Today the problem of social 

health of young people has become relevant in domestic and foreign research. 

At the same time, it should be noted that interest in this problem is gaining 

relevance in Ukraine, as solving of the problem of the modern Ukrainian youth 

social health forming is more important than in other developed countries. 

“Today, the concept of “social health” is considered in the context of 

understanding the health of the population as a whole (medical aspect). 

Educators, psychologists, sociologists and valeologists consider “social health” to 

be “individual social health”. Considering the purpose of the article, we will focus 

on the analysis of the concept of “social health of students” (Babich, 2012). 
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“Social health” is considered by scientists as “the functioning of the 

individual as a full member of society, its conflict-free interaction with the outside 

world, friendly relationships with peers, family, society, etc.” (Prystupa, 2008); 

multifaceted and multifunctional factor of a healthy lifestyle, which is a leading 

link in interpersonal relationships: the individual with society, the adolescent with 

parents, the adolescent with the environment, etc.” (Goryana, 2009) and others. 

In some studies, the concept of “social health” of the individual is 

considered as a component of mental health rather than social. This is mainly 

due to the fact that the optimal relationships (with peers, with those around) in 

terms of social health should be considered more acceptable in society”  

(Korniichuk, 2013, p. 323). 

“Social health is characterized by the level of socialization of the individual, 

the attitude to the norms and rules adopted in society, social ties with people and 

social institutions, the acquired social status and the desire to improve it within 

current laws and moral traditions, sources and income and costs, etc. The social 

orientation of the individual finds its expression in relation to: other people 

(kindness, sensitivity, respect, friendship, sympathy, etc.); to their activities 

(honesty, discipline, diligence, responsibility); to his homeland (patriotism, 

heroism, devotion to ideals); in relation to oneself (dignity, pride, modesty, selfish-

ness); to nature, things, various phenomena (thrift, accuracy)” (Horiana, 2009). 

Thus, “social health is seen as a factor in a healthy lifestyle. This view is 

valuable to us because such an approach allows us to consider social health as 

one that encourages young people to strengthen and maintain other aspects of 

health. Taking into account that today a healthy lifestyle is seen as one that 

provides not only physical but also mental and spiritual health, in this context, 

social health can be considered one of the most important components of 

health, because it depends in some way on the state of formation of its other 

components” (Babich, 2012). 

Social health is characterized by individual characteristics and “social 

situation: the relationship of the social subject with the social environment at 

the micro, meso and macro levels, which is expressed in the subjective and 

objective sufficiency of his social status to meet their own needs, goals and 

values in accordance with social needs. That is, social health in general 

determines the positivity of the state or the effectiveness of human functioning 

as a social object” (Datsenko & Suzanska, 2017). 

The normative model of social health of the individual is “a set of 

parameters that reflects the actual ability of the individual to reproduce his 

existence through social connections and relationships – this is a passive social 
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adaptation. It is important to reveal oneself in these social relations (self-

realization), to optimize one’s personal relationships, to form social creativity, 

to realize one’s social purpose in different social spheres (according to different 

aspects of the social status)” (Kolpina, 2009). 

“Adolescent’s social health is a state of a forming personality, which is 

determined by harmonious relationships with peers, other people, society, 

culture, which contribute to its effective development, as well as the positive 

impact that active adolescent personality has on peers, others people, society, 

and culture in general” (Korniichuk, 2013). This definition reflects only one 

aspect of the social health of the individual, which focuses on the importance of 

harmonious and friendly relationships of the individual in society. 

Basing on the analysis of these definitions, we will try to define the concept 

of “social health of students”. Thus, the social health of students is the readiness of 

the individual to fully realize himself in society, the ability to interact with the 

micro, meso and macro environment, a high level of social and legal responsibility, 

the ability to use their potential in all areas of social environment. 

Let’s try to structure all the above definitions into interrelated 

components that will contribute to the formation of social health of students 

(Fig. 1, adapted from (Babich, 2012). 

 
Fig.1. Structural components of the concept of “social health of students” 
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Fig. 1 shows that each of the components of the studied concept implies 

the presence of meaningful parts that characterize the essence of each of the 

components of social health of students. 

Thus, given the above, we can say that the social health of students is an 

integrated concept, which is a set of components that include the ability to 

realize their potential in all areas of the social environment, interaction with 

relatives and society, legal responsibility, the desire for continuous self-

improvement and other. 

“An important task of modern education is ensure that students know 

and rationally use the potential of their body; were able to regulate their 

emotions; were environmentally literate and eager to acquire knowledge, skills 

and abilities to maintain and strengthen their own health. Practice shows that 

acquisition and consolidation of guidelines for a healthy lifestyle form a 

spiritually, physically and socially healthy person” (Korniichuk, 2013). 

From the point of view of the introduction of distance learning in the 

educational process of HEI, social and physical health is an important 

component in the formation of students’ professional qualities. In the context 

of such training, an active role is assigned to the teacher, because he must 

determine the level of knowledge of the applicant and decide to adjust the 

curriculum in order to achieve the best mastery of the material studied. 

If necessary, the student can get the teacher’s advice by communicating 

with him online, directly using the Internet as a means of communication (web-

chat, IRC, ICQ, interactive TV, web-telephony, Telnet). The MOODLE system is 

successfully used for successful distance learning (Bondarenko, 2016, p.12). 

According to L. Voloshko, “distance learning should be holistic, synthetic, 

integrated, flexible, with widespread use of new information technologies used in 

three main areas: to deliver educational information, organization of productive 

independent educational and cognitive activities, control of academic 

achievements of the students with limited health functions” (Vlasenko, 2017). 

Among the basic principles of distance learning, scientists identify the 

following: 

1) “computerization – the first fundamentally necessary condition for the 

implementation of distance learning. The use of computer telecommunications 

makes it possible to: remotely transmit information of various types and 

volumes, store it at the right time, edit, print in the required volume, provide 

access to various sources of information via the Internet at any time, work with 

controlled dynamic illustrations and models; 
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2) learning without obstacles – the distance “student – education 

institution” cannot be an obstacle to the educational process. A single 

information computer network provides an opportunity to expand 

communication skills between a teacher and a student; 

3) flexibility of the educational process – the ability to choose a 

convenient learning schedule and an adequate pace of material processing; 

4) modularity – each discipline is divided into a number of meaningful 

modules; the order of their study meets the individual needs of the student. 

The training course should have the following blocks: entrance testing, 

thematic plan according to the individual schedule of attendance, lecture notes 

with glossary, reference data with comments and tips, control tasks, including 

assessment and self-assessment of educational activities; 

5) parallelism – training, if necessary, may coincide with professional 

activities. 

6) active feedback – the possibility of constant communication with the 

teacher, the exchange of information in order to timely correct the acquired 

knowledge. The student must constantly receive information about the 

correctness of “their movement” in learning; 

7) dynamism – the disclosure of students’ abilities for self-determination 

in future professional activities; development of personal, worldview qualities, 

their enrichment with specific opportunities for a particular discipline” 

(Vlasenko, 2017). 

Thus, organizing the educational process in HEI on the specified starting 

points of distance learning, students are given the opportunity to realize their 

abilities, ensuring the integration of existing professional competence in the 

social environment. 

“In March 2020, the Department of Political, Social and Cultural Studies 

of the Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University conducted an online 

survey among Ukrainian students and teachers of the HEI to address socio-

economic issues during the coronavirus pandemic. 

The results of this survey gave the authors of the study the opportunity 

to identify the difficulties and advantages of the implemented distance 

learning, among the disadvantages of which were found: 

 technical issues. Reality has shown that not all higher education 

institutions are technically prepared, so lectures and seminars were conducted 

using Google Classroom, knowledge was assessed through text tests, 

preparation and presentation of projects was conducted via Skype, new 

platforms, resources and social networks (Moodle, Zoom, Skype, Viber, 
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Telegram and Messenger). Teachers began to use external distance learning 

systems, such as the Prometheus platform, as additional material; 

 psychological problems, where students noted the lack of live 

communication, the inability to retake missed practical classes, a significant 

increase in tasks, lack of time to complete tasks, the obligation to fulfill their 

family responsibilities for control/care of younger brothers/sisters while 

schools are closed for the period conducting online classes, limited access to a 

computer, as family members are also transferred to remote work” (Covid-19 

and distance learning in higher education). 

Researchers also identified among the main disadvantages of distance 

learning the impossibility of individual counseling of students, increased time 

for correspondence with students, as online courses provide a more detailed 

description of homework than usual in the classroom. 

But along with the negative aspects, S. Berezhna and I. Prokopenko note 

in their study that «among the positive aspects of the use of distance learning, 

Ukrainian teachers and students (according to the survey) note that the quality 

of distance education is not inferior to the quality of face-to-face learning. 

Students note the development of discipline and self-organization, which 

makes it possible to receive education at a convenient time and place and 

equal access to education, regardless of place of residence, health status or 

social status. Teachers point to the renewed role of the teacher, who becomes 

a mentor-consultant who coordinates the learning process, constantly 

improving their own courses and skills” (Berezhna & Prokopenko, 2020). 

Thus, comparing the components of the concept of “social health of  

students” and research by scientists concerning determining the advantages 

and disadvantages of distance learning, we can say that introduction of 

distance learning in the educational process of free learning greatly affects the 

formation of social health. 

Summarizing, it should be noted that during the introduction of distance 

learning the role of the teacher changes significantly. It is entrusted with such 

functions as coordinating the cognitive process, adjusting the course being 

studied, advising students in organizing an individual curriculum, managing 

their educational projects, and so on. The teacher acts as a facilitator, he helps 

students in their professional self-determination. 

From the point of view of communication between a teacher and a 

student, a student and his peers, the following characteristics can be identified:  
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 self-education as a basis for distance learning, which involves the 

student’s self-motivation for their own learning, as well as a certain level of 

self-organization of the individual; 

 communication between the teacher and the student on the principle 

of “one to one”, which corresponds to the form and content of individual 

counseling; 

 communication and interaction “one to one” does not preclude the 

interaction of “one to many”, because the teacher, in accordance with a pre-

arranged schedule, works immediately with a group of students” (Concept of 

the project “Distance learning of schoolchildren”, 2009). 

This form of communication during the introduction of distance learning 

resembles learning in the traditional form (offline). 

Communication in the form of “many to many” means that it is possible 

to simultaneously communicate with many students who share experiences 

and impressions. This is how the communicative competence of the student is 

formed and the socialization of the individual takes place, which in the future 

should be manifested in professional activities. 

The use of e-learning courses for distance learning expands the 

possibilities of traditional learning, makes the educational process more 

diverse, increases the efficiency of independent work of students, the level of 

motivation to learn, stimulates the development of their intellectual potential, 

automates the process of monitoring and evaluating achievements. 

Thus, distance learning has a number of advantages over traditional 

learning: advanced educational technologies, availability of information 

sources, individualization of learning, convenient counseling system for higher 

education, democratic relations between the subjects of the educational 

process, convenient schedule and place of work. 

Revealing the structural components of the concept of “social health of 

students” and comparing with the content, forms and methods of introducing 

distance learning in the educational process of HEI, we can say that formation 

of social health of students in distance learning depends on students’ readiness 

to fully realize themselves in society, the ability to reveal their potential in all 

areas of the social environment, the ability to apply modern technologies for 

learning and the ability to overcome psychological barriers in communication 

with teachers, peers and self-organization. 

Conclusions and prospects for further research. From the above we can 

draw the following conclusions: 
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 introduction of distance learning in the educational process of HEI is 

aimed at a deeper understanding of the educational material; formation of 

such personal qualities of students as: the ability to communicate (direct 

communication with the help of IT tools), critical thinking, self-organization and 

the ability to learn independently. In addition, distance learning performs an 

educational function – contributes to the formation of leading qualities of 

students: activity, independence, self-improvement, creativity; 

 among the advantages of distance learning, we highlight: the ability to 

learn at any time (the student builds an individual study schedule); an 

opportunity to study at your own pace (you can always return to the study of 

more complex issues, watch video lectures several times, reread 

correspondence with the teacher, and already known topics can be skipped. 

The main thing – to successfully pass intermediate and final certifications); the 

opportunity to study anywhere (students can study without leaving home or 

office, being anywhere in the world); high learning outcomes (as shown by 

studies of American scientists, the results of distance learning are not inferior 

or even superior to the results of traditional forms of learning. Most of the 

study material is studied independently. This improves memorization and 

understanding of topics, and the ability to immediately apply knowledge in 

practice. In addition, the use of the latest technologies in the learning process 

makes it more interesting); mobility (communication with teachers is carried 

out in different ways: both on-line and off-line. Consulting a tutor by e-mail is 

sometimes more efficient and faster than making a face-to-face meeting in 

person or by correspondence); availability of educational materials (access to 

all necessary literature is opened to the student after registration on the site of 

the education institution, or he receives educational materials by mail); 

distance education is cheaper (the student does not have to pay for travel, 

accommodation, and in the case of foreign HEI do not need to spend on a visa 

and passport); convenience for the teacher (teachers engaged in pedagogical 

activities remotely can pay attention to more students and work while, for 

example, on maternity leave); individual approach (the student chooses the 

pace of study, he can quickly get the teacher answers to all questions); 

 introduction of distance learning in the educational process of HEI 

allows students to realize their creative abilities, to ensure the integration of 

existing professional competence in the social environment; 

 formation of social health of students in distance learning depends on 

the willingness of students to fully realize themselves in society, the ability to 

unleash their potential in all areas of the social environment, the ability to apply 
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modern technologies for learning and the ability to overcome psychological 

barriers in communication with teachers, peers and self-organization. 

Prospects for further research. Prospects for further research on the 

formation of social health of students in the context of distance learning is to 

develop an appropriate model and justify the method of its implementation. 
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РЕЗЮМЕ 
Бахмат Наталья. Формирование социального здоровьѐ студентов в условиѐх 

дистанционного обучениѐ. 

В статье осуществлен анализ теоретических аспектов формированиѐ 

социального здоровьѐ студентов в условиѐх дистанционного обучениѐ, 

аргументированы освещенный в научной литературе вопросы о повышении уровнѐ 

социального здоровьѐ студентов. Установлено, что формирование социального 

здоровьѐ студентов в условиѐх дистанционного обучениѐ зависит от их готовности к 

полной реализации себѐ в обществе, умениѐ раскрыть свой потенциал во всех сферах 

социальной среды, умениѐ применѐть современные технологии длѐ обучениѐ и умениѐ 

преодолевать психологические барьеры при коммуникации с преподавателем, 

сверстниками и самоорганизации. 

Ключевые слова: здоровье, социальное здоровье, дистанционное образование, 

дистанционное обучение, высшее образование, студенты, факторы социальной среды. 

АНОТАЦІЯ 
Бахмат Наталія. Формуваннѐ соціального здоров’ѐ студентів в умовах 

дистанційного навчаннѐ. 
У статті здійснено аналіз теоретичних аспектів формуваннѐ соціального 

здоров’ѐ студентів в умовах дистанційного навчаннѐ. Обґрунтовано висвітлені в 
науковій літературі питаннѐ щодо підвищеннѐ рівнѐ соціального здоров’ѐ студентів. 

Уточнено понѐттѐ «соціальне здоров’ѐ студентів», ѐке вклячаю в себе такі 
клячові дефініції, ѐк готовність особистості до повної реалізації себе в суспільстві, 
уміннѐ взаюмодіѐти з мікро-, мезо- та макросередовищем, високий рівень соціальної і 
правової відповідальності, уміннѐ використаннѐ власного потенціалу в усіх сферах 
соціального середовища. 

Установлено, що формуваннѐ соціального здоров’ѐ студентів в умовах 
дистанційного навчаннѐ залежить від готовності студентів до повної реалізації себе в 
суспільстві, уміннѐ розкрити власний потенціал у всіх сферах соціального середовища, 
уміннѐ застосовувати сучасні технології длѐ навчаннѐ та вміннѐ долати психологічні 
бар’юри під час комунікації з викладачем, однолітками та самоорганізації. 

З’ѐсовано, що впровадженнѐ дистанційного навчаннѐ в освітній процес ЗВО 
спрѐмоване на глибше розуміннѐ навчального матеріалу; формуваннѐ таких 
особистісних ѐкостей студентів, ѐк: уміннѐ здійснявати комунікація (безпосередню 
спілкуваннѐ за допомогоя ІТ засобів), критичне мисленнѐ, самоорганізаціѐ та вміннѐ 
навчатись самостійно. Окрім того, дистанційне навчаннѐ виконую й виховну 
функція – сприѐю формування провідних ѐкостей студентів: активність, 
самостійність, самовдосконаленнѐ, творчість. 

Визначено, що серед переваг дистанційного навчаннѐ виділѐять: можливість 
навчатисѐ в будь-ѐкий час; можливість навчатисѐ у власному темпі; можливість 
навчатисѐ в будь-ѐкому місці; високі результати навчаннѐ; мобільність; 
доступність навчальних матеріалів; дистанційна освіта дешевше; зручність длѐ 
викладача; індивідуальний підхід. 

Ключові слова: здоров’ѐ, соціальне здоров’ѐ, дистанційна освіта, дистанційне 
навчаннѐ, вища освіта, студенти, фактори соціального середовища. 
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РОЗРОБКА ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

У статті розглѐнуто систему професійної підготовки майбутніх фахівців 

працеохоронної галузі в закладах професійної освіти, під ѐкоя ми розуміюмо відношеннѐ 

заданих процесів, засобів і методів їх реалізації, що  необхідні длѐ забезпеченнѐ 

прогнозованого впливу на освітній процес підготовки майбутніх фахівців 

працеохоронної галузі з високим рівнем професійних та загальнолядських ѐкостей. 

Основними характеристиками ціюї системи ю: структурність, іюрархічність, цілісність, 

ідеологічна цілісність, взаюмозв’ѐзок з оточуячим середовищем, спроможність 

адаптуватисѐ в умовах змінних зовнішніх факторів. Побудовано модель системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців з охорони праці в закладах професійної 

освіти та обґрунтовано основні її компоненти, зокрема: цільового, змістового, 

операційного, процесуального, результативного блоків.  

Ключові слова: охорона праці, професійна освіта, система професійної 

підготовки, освітню середовище, професійна компетентність.  
 

Постановка проблеми. Проювропейський напрѐм сучасної освіти, на 

ѐкий сьогодні оріюнтуютьсѐ академічна спільнота України, рівень її 

доступності та ѐкості обумовляять постійне реформуваннѐ освітньої 

галузі, складовоя ѐкої ю інженерно-педагогічна освіта, що реалізуютьсѐ 

закладами вищої освіти професійного та інженерно-педагогічного 

спрѐмуваннѐ, факультетами інженерно-педагогічної підготовки й 

відповідними кафедрами інших закладів вищої освіти. Вона ю показником 

ефективності праці, рівнѐ розвитку суспільно значущих та професійних 

ѐкостей майбутніх фахівців професійної освіти робітників, бакалаврів та 

магістрів, підготовка ѐких реалізуютьсѐ у професійно-технічних закладах 

освіти, закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Потреба в оновленні відчутна не лише в змісті і технологіѐх підготовки 

цих кадрів, а й у концепціѐх, підходах, програмах. Однак наукові розв’ѐзки 

цих задач маять бути такими, ѐкі разом зі збереженнѐм специфіки профе-

сійної освіти будуть забезпечувати закономірності її розвитку та прогресу. 

Аналіз актуальних досліджень свідчить про те, що завдѐки 

дослідженнѐм змісту освіти сучасне суспільство накопичило багатий 

теоретичний та практичний досвід. Так, положеннѐм теорії змісту освіти, його 

структури, видів і засобів засвоюннѐ присвѐчені дослідженнѐ цілої низки 

https://orcid.org/0000-0003-3745-5810
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науковців: В. Краювського, В. Людньова, І. Лернера, М. Скаткіна, 

А. Хуторського. Зміст підготовки інженерів-педагогів розглѐдаютьсѐ у працѐх: 

С. Батишевої, В. Бажутіна, В. Безрукової, Е. Зеюра, а вітчизнѐні вчені 

Н. Бряханова, І. Васильюв, Т. Волкова, Р. Гуревич, О. Кириченко, О. Коваленко, 

Т. Яковенко продовжуять дослідженнѐ в цьому аспекті. Разом із тим, в 

умовах інтеграції України до Європейського Соязу, підтримки положень 

Болонської декларації питаннѐ змісту освіти потребую глибокого вивченнѐ, 

модернізації й удосконаленнѐ. 

Метою статті ю теоретичне обґрунтуваннѐ процедури формуваннѐ 

системи професійної підготовки майбутніх фахівців з охорони праці. 

Методи дослідження: длѐ вирішеннѐ поставлених завдань на різних 

етапах дослідженнѐ нами використовувалисѐ такі методи:  теоретичні 

(аналіз і синтез філософських, психолого-педагогічних, техніко-технологічних 

понѐть; навчально-методичних видань; програм та нормативних актів з 

проблем професійної підготовки майбутніх фахівців  охорони праці; 

узагальненнѐ) – длѐ розкриттѐ змісту основних положень дослідженнѐ, 

виѐвленнѐ в теорії та практиці сучасного стану професійної підготовки 

майбутніх фахівців з охорони праці; обґрунтуваннѐ концепції і розробки 

моделі методичної системи формуваннѐ фахових компетентностей фахівцѐ 

працеохоронної галузі; визначеннѐ організаційних та педагогічних 

передумов; відбір змісту, форм, методів і засобів длѐ ефективного 

формуваннѐ професійного кредо майбутнього фахівцѐ охорони праці; 

емпіричні (анкетуваннѐ, тестуваннѐ, контрольні роботи, педагогічне 

спостереженнѐ, педагогічний експеримент – з метоя перевірки ефективності 

системи практичної підготовки майбутніх фахівців охорони праці; вивченнѐ 

рівнѐ сформованості найвищих рівнів професійних компетентностей (уміннѐ, 

навички, переконаннѐ, готовність до вчинку, звичка, авторське педагогічне 

кредо) майбутнього фахівцѐ працеохоронної галузі, у напрѐмі організації їх 

результативної діѐльності впродовж активних педагогічних та виробничих 

практик, професійної діѐльності в умовах реального виробничого 

середовища; математичної статистики (аналіз результатів наукових 

досліджень з використаннѐм методів математичних статистики і  визначеннѐ 

їх значущості) – длѐ здійсненнѐ  ѐкісного й кількісного аналізу параметрів, ѐкі 

отримані в ході експериментальної роботи. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Болонської декларації, під 

ѐкістя освіти розуміять систему компетентностей, ѐкі даять змогу 

встановлявати відповідну збалансованість між запитом суспільства в 

майбутніх фахівцѐх працеохоронної галузі і пропозиціюя кваліфікованих 
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кадрів на ринку праці. Разом із тим, головним завданнѐм, що постаю перед 

професійноя освітоя на етапі інтенсивного розвитку сучасного суспільства, ю 

заміна викладацької парадигми (тобто передачі інформації) на парадигму 

навчаннѐ (формуваннѐ компетентності) (Янчева, 2010, с. 3). Зважаячи на це, у 

системі сучасної освіти України відбуваютьсѐ поступова трансформаціѐ моделі 

підготовки фахівцѐ (від кваліфікаційної до компетентнісної), ѐка надаю більшу 

мобільність випускникам, оскільки не так жорстко прив’ѐзана до конкретного 

об’юкта і предмета праці (Лук’ѐнова, 2011, с. 18-20). 

Професійна підготовка кваліфікованого фахівцѐ з вищоя освітоя ю 

багатогранноя системоя, головним  призначеннѐм ѐкої ю:  

 генеруваннѐ знань – проведеннѐ наукових досліджень та їх  

упровадженнѐ в практичну діѐльність; розробленнѐ нових освітніх 

програм, навчальних дисциплін та їх науково-методичний супровід;  

 поширяваннѐ знань – підготовка та друк  навчально-методичних 

посібників, монографій, наукових статей; участь у наукових конференціѐх, 

навчально-методичних семінарах та інших заходах з пропагуваннѐ 

здорових та безпечних методів праці;  

 освоюннѐ знань – освітній процес із урахуваннѐм рівнѐ засвоюннѐ 

знань залежно від методів, форм, засобів та  освітніх технологій;  

 формуваннѐ в суб’юктів освітнього процесу вмінь, переконань та 

потреб до самовдосконаленнѐ й самонавчаннѐ протѐгом усього життѐ 

(Кузьмінський, 2005, с. 139).  

Під терміном «система професійної підготовки» ми розуміюмо 

відношеннѐ заданих процесів, засобів і методів їх реалізації, що необхідні длѐ 

забезпеченнѐ прогнозованого впливу на освітній процес підготовки 

майбутніх фахівців працеохоронної галузі з високим рівнем професійних та 

загальнолядських ѐкостей. Система професійної підготовки – це кластер усіх 

факторів, що сприѐю самовдосконалення та реалізації поставлених цілей 

особистості.  

Основними характеристиками системи ю:  

 структурність – існуваннѐ  взаюмозв’ѐзку та залежності  між усіма 

компонентами системи (поюднаннѐ теоретичної підготовки фахівцѐ з усіма 

видами практик);  

 іюрархічність – усі компоненти підсистеми підпорѐдковуятьсѐ 

системі загалом (розробка робочих навчальних програм відбуваютьсѐ 

відповідно до навчальних планів, ѐкі, у своя чергу, маять відповідати 

освітньо-професійним програмам);   
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 цілісність – систему можна розглѐдати ѐк інтегральний результат 

взаюмодії всіх її компонентів (гармонійне поюднаннѐ лекційних, 

практичних, лабораторних занѐть);  

 ідеологічна цілісність – наѐвність провідної ідеї, що пронизую та 

об’юдную всі компоненти (кожна навчальна дисципліна маю забезпечувати 

формуваннѐ заданого прогнозованого результату навчаннѐ 

(компетентності));  

 взаюмозв’ѐзок з оточуячим середовищем –  з системами вищого 

рівнѐ (вимоги суспільства та науково-технічного прогресу до  професійного 

рівнѐ фахівцѐ  з охорони праці);  

 спроможність адаптуватисѐ в умовах змінних зовнішніх чинників 

(здатність адаптації майбутнього фахівцѐ до специфіки виробничого 

середовища, тобто його здатність працявати в різних сферах народного 

господарства (Безрукова, 1999, с. 94-98).  

На підставі теоретико-аналітичного аналізу та практичних результатів 

теми досліджень виѐвлено, що підготовка кваліфікованого фахівцѐ 

працеохоронного напрѐму в умовах багаторівневої освіти ю ефективноя, 

ѐкщо в різнорівневих професійних закладах вищої освіти працеохоронного 

спрѐмуваннѐ впроваджуватиметьсѐ система професійної підготовки, ѐка:  

 ґрунтуватиметьсѐ на теоретичних принципах, що враховуять ѐк 

передовий вітчизнѐний педагогічний досвід професійної освіти, так і 

сучасні  світові тенденції в освітньому просторі; 

 маю чітко визначену структуру, компоненти ѐкої маять 

інтегровані зв’ѐзки ѐк по горизонталі через комплекс міждисциплінарних 

зв’ѐзків, так і по вертикалі (коледж  – заклад вищої професійної освіти); 

 неперервна протѐгом усіюї професійної діѐльності та  спрѐмована 

на збільшеннѐ кола професійних компетентностей, формуваннѐ 

переконань та світоглѐду; 

 застосовую передові педагогічні методи навчаннѐ, ѐкі здатні  

забезпечити мотивація освітнього процесу, сформувати клячові, 

предметні та професійні компетентності.  

Длѐ відображеннѐ логіко-функціональної взаюмодії багатопланових та 

численних факторів навчаннѐ ми побудували модель, ѐка відображаю 

«процес навчаннѐ ѐк систему, компоненти ѐкої ю відображеннѐм різних 

сторін (аспектів, характеристик) цілісного процесу навчаннѐ» (Підласий, 1996, 

с. 275): дидактична складова – об’юктивую процесуальні та змістовні 

компоненти освітнього процесу (зміст, форми, методи, засоби й цілі навчаннѐ 

тощо); гносеологічна складова – характеризую навчальний процес із позицій 
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пізнаннѐ студентами власного «Я», об’юктивної реальності, ѐвищ природи та 

закономірностей розвитку  суспільства; психологічна складова – належить до 

внутрішньої пізнавальної (психічної) діѐльності учасників освітнього процесу; 

кібернетичний компонент – ю відображеннѐм усього різноманіттѐ зв’ѐзків 

навчального процесу, циркулѐції потоків інформації й управліннѐ процесом її 

засвоюннѐ; соціологічна складова – ю відображеннѐм відношень між усіма 

учасниками освітнього процесу, соціального значеннѐ процесу навчаннѐ; 

організаційний аспект – віддзеркаляю освітній  процес у плані інтелектуальної 

діѐльності (організаціѐ процесу навчаннѐ та викладаннѐ, їх матеріальне 

забезпеченнѐ та стимуляваннѐ тощо). 

У наших дослідженнѐх ми розглѐдаюмо систему професійної підготовки 

майбутніх фахівців охорони праці ѐк взаюмообумовлену сукупність 

визначених компонентів (блоків), кожному з ѐких характерні інтегральні 

властивості та ѐкі формуять між собоя стійку юдність в організації 

педагогічного процесу формуванні професійних компетентностей майбутніх 

фахівців охорони праці в закладах професійної освіти (Гулай, 2013, с. 181-

190). У власному розумінні сучасну професійну підготовку майбутніх фахівців 

з охорони праці ми трактуюмо ѐк складну педагогічну систему, длѐ ѐкої 

характерні конкретний зміст, іюрархіѐ структурних компонентів, форми 

взаюмовідносин, ѐкі ю відображеннѐм причинно-наслідкових зв’ѐзків та 

об’юднуять форми й методи організації освітнього процесу і способи 

розв’ѐзку актуальних суперечностей, що постаять під час професійної 

підготовки фахівцѐ рівнѐ вищої освіти «бакалавр» та «магістр».  

Представлена нами система професійної підготовки майбутніх фахівців 

професійної освіти ю відображеннѐм формальної складової процесу 

формуваннѐ професійних компетентностей у закладах професійної освіти. 

Вона складаютьсѐ з наступних структурних блоків: цільового (освітнѐ мета та 

завданнѐ); змістового (професійний стандарт підготовки фахівцѐ 

спеціальності 015 Професійна освіта (Охорона праці), Освітньо-професійна 

програма (ОПП), навчальний та робочі плани підготовки фахівцѐ за даним 

напрѐмом, зміст дисциплін загальної та професійної підготовки, модульне 

об’юктно-оріюнтоване динамічне навчальне середовище (MOODLE); фактори, 

що впливаять на формуваннѐ змісту підготовки – вимоги стейкхолдерів до 

кваліфікації фахівцѐ й особисті інтереси та прагненнѐ); операційного 

(практичні компоненти організації процесу фахової підготовки майбутніх 

фахівців з охорони праці, блоку педагогічних умов, ѐкі позначаятьсѐ на 

формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців 

працеохоронної галузі); процесуального (концептуальні методологічні 
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підходи, принципи та особливості організації освітнього процесу в ЗВО 

професійного спрѐмуваннѐ); результативного (ґрунтуютьсѐ на визначенні 

рівнѐ засвоюних знань шлѐхом проведеннѐ контроля показників 

результативності навчаннѐ, розробки еталонних критеріїв оціняваннѐ). 

Модель системи професійної підготовки майбутніх фахівців з охорони праці в 

закладах професійної освіти (рис. 1) побудуюмо за визначеноя нами тріадоя: 

вимоги ринку праці (вимоги стекйхолдерів) – фундаментальна підготовка – 

професійна компетентність, здобуттѐ ѐких відбуваютьсѐ максимальний 

педагогічний вплив, а майбутній фахівець маю змогу реалізувати  свої 

можливості, розвинути всі власні потенційні можливості та досѐгнути 

найвищого рівнѐ професійної компетентності. Розглѐнемо основні 

компоненти моделі системи професійної підготовки майбутніх фахівців з 

охорони праці в закладах професійної  освіти. 

Цільовий блок визначає мету та цілі системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців з охорони праці, що полѐгаять у забезпеченні 

формуваннѐ професійної компетентності майбутніх фахівців напрѐму 

підготовки «Охорона праці», що поюдную в собі глибокі фахові знаннѐ, 

уміннѐ та навички, переконаннѐ, готовність до вчинку, звичка, авторське 

професійне кредо, об’юднані потребоя в отриманні нових знань та 

використанні їх у професійній діѐльності.  

Змістовий блок визначаю механізми та методи проюктуваннѐ 

освітнього середовища підготовки фахівцѐ спеціальності 015 Професійна 

освіта (за спеціалізаціѐми) першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнѐ вищої освіти. Разом із тим, зміст навчаннѐ 

визначаютьсѐ також вимогами стейкхолдерів  і соціальним замовленнѐм на 

підготовку високоосвіченого фахівцѐ працеохоронної галузі. 

Операційний блок визначаю підходи, методи, форми організації та 

засоби організації освітнього процесу, ѐкі позитивно впливаять на 

формуваннѐ нестандартного, креативного мисленнѐ, виѐвленнѐ власних 

потенційних можливостей та перспектив особистісного розвитку. Їх 

застосуваннѐ даю змогу майбутньому фахівця з охорони праці сформувати  

активну усвідомлену життюву позиція (переконаннѐ), обирати й досѐгати 

життюві і професійні цілі (готовність до вчинку), оцінявати власну діѐльність 

і впливати на стратегія свого  розвитку та самореалізації. 

Важливе значеннѐ в інтерпретованій нами графічній моделі системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців з охорони праці посідаю підсис-

тема педагогічних умов. До підсистеми педагогічних умов ми відносимо:  
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 формуваннѐ позитивної мотивації в навчанні; 

 формуваннѐ та розвиток професійної готовності фахівцѐ;  

 активізаціѐ навчально-пізнавальної діѐльності відповідно до 

форми навчальної діѐльності та індивідуальних особливостей студентів;  

 ліквідаціѐ дубляваннѐ у змісті навчаннѐ; 

 забезпеченнѐ тотального методичного супроводу всіх видів занѐть.  

Процесуальний блок передбачаю застосуваннѐ концептуальних 

підходів (особистісно оріюнтованого, компетентнісного, діѐльнісного, 

системного, синергетичного, акмеологічного), принципів професійної 

освіти (професійна спрѐмованість, наступність, фундаментальність, 

інтеграціѐ, інформатизаціѐ), що даю змогу організувати освітній процес ѐк 

детерміновану діѐльність майбутніх фахівців працеохоронної галузі з 

метоя досѐгненнѐ результату (формуваннѐ професійних компетентностей) 

з урахуваннѐм усіх особливостей їх фахової підготовки.  

Результативний блок даю змогу ранжувати рівень освітніх досѐгнень 

студентів за кількістя отриманих балів за кожну навчальну тему чи 

змістовий модуль дисципліни, ѐка зумовляю необхідність в оціняванні 

кожного виду діѐльності студента. Цей блок вклячаю педагогічний 

контроль: вступний, поточний, модульний, завершальний та відстрочений. 

Одним із головних елементів результативного блоку ю показники 

ефективності діѐльності майбутнього фахівцѐ. Умовно ці показники 

поділѐять на особистісні,  результативні і процесуальні.  

Переміщеннѐ між рівнѐми відбуваютьсѐ за такими векторами: у 

межах конкретних дисциплін; у межах певного рівнѐ вищої освіти 

(«бакалавр» чи «магістр»); у ході практичної професійної діѐльності.  

Результатом системи професійної підготовки майбутніх фахівців з 

охорони праці в закладах професійної освіти ю позитивна динаміка 

сформованості професійної компетентності (уміннѐ, навички, переконаннѐ, 

готовність до вчинку, звичка, авторське професійне кредо) майбутніх 

фахівців з охорони праці, ѐкі маять схильність  до саморозвитку та 

самоорганізації, творчого креативного мисленнѐ, проюктуваннѐ  ефективної 

високопродуктивної професійної діѐльності.  

Упровадженнѐ моделі системи професійної підготовки майбутніх 

фахівців з охорони праці сприѐю поліпшення ефективності їх підготовки на 

різних рівнѐх вищої освіти (на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському)) за рахунок розробки та впровадженнѐ узгоджених 

різнорівневих освітньо-професійних програм та навчальних планів, ѐкі 

враховуять запити стейкхолдерів та студентів, а також вимоги сучасного 
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виробництва до компетентності майбутнього фахівцѐ. Упровадженнѐ в 

освітній процес сучасних інноваційних технологій навчаннѐ, поюднаннѐ 

теоретичної і практичної підготовки з реаліѐми та перспективами сучасного 

виробництва збільшую показник ефективності фундаментальної підготовки 

майбутніх фахівців працеохоронної галузі, задовольнѐю потребу студентів у 

повноцінній високоѐкісній підготовці під час навчаннѐ до майбутнього 

професійного становленнѐ.  

Упровадженнѐ зазначеної системи передбачаю розробку комплекту 

методичного забезпеченнѐ, ѐке збільшить показник ефективності форму-

ваннѐ діѐльнісних та когнітивних компонентів компетентності здобувачів за 

різними формами підготовки (стаціонарна, заочна, дистанційна).  

Загалом, системи професійної підготовки майбутніх фахівців з 

охорони праці націлена на усуненнѐ протиріч, що й досі існуять між 

теоретичними та практичними компонентами освітньої діѐльності 

майбутніх фахівців працеохоронної галузі незалежно від рівнѐ вищої 

освіти, ѐкий вони здобуваять. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Удоскона-

леннѐ навчально-методичного забезпеченнѐ, методик навчаннѐ дисциплін 

професійного спрѐмуваннѐ, оптимізаціѐ процесу проведеннѐ аудиторних 

занѐть, організаціѐ самостійної роботи студентів і педагогічний контроль 

підвищую показник рівнѐ сформованості компетентності майбутнього 

фахівцѐ. Застосуваннѐ інновацій на всіх етапах освітнього процесу сприѐять 

поліпшення мотивації майбутніх фахівців, розвитку їх критичного мисленнѐ. 

Аналізуячи категоріальні характеристики системи професійної 

підготовки майбутніх фахівців з охорони праці, доходимо до висновку 

відносно її властивостей – рефлективності, інтегрованості, технологічності: 

 дослідженнѐ системи професійної підготовки майбутніх фахівців з 

охорони праці ѐк багатоаспектного об’юкта варто здійснявати  на основі 

оцінки функціональної повноти парадигм, зокрема знаннювої, 

компетентністної, управлінської;  

 наукові підходи до вивченнѐ системи професійної підготовки май-

бутніх фахівців з охорони праці реалізовуютьсѐ шлѐхом аналізу статистичних 

даних і динаміки функціонуваннѐ системи, процесів, що відбуваятьсѐ в ній;  

 системи професійної підготовки ѐк науковий об’юкт забезпечую 

зв’ѐзки педагогічної теорії та практики, визначаю головні цінності длѐ своїх 

основних компонентів (цілі, принципи, зміст, методи та форми діѐльності) та 

технології процесу навчаннѐ, вихованнѐ, розвитку й адаптації лядини в 

соціумі;  
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 багаторівнева сутність системи професійної підготовки визначаю 

інтеграція рівнів іюрархії (індивідуальної системи, групи суб’юктів, 

колективу тощо), а також організація, управліннѐ підсистем, спілкуваннѐ 

між суб’юктами освітнього процесу  
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РЕЗЮМЕ 
Билык Роман. Разработка и теоретическое обоснование системы 

профессиональной подготовки будущих специалистов по охране труда. 
В статье рассмотрена система профессиональной подготовки будущих 

специалистов трудоохранной области в учреждениѐх профессионального 
образованиѐ, под которой мы понимаем отношение заданных процессов, средств и 
методов их реализации, необходимых длѐ обеспечениѐ прогнозируемого воздействиѐ 
на образовательный процесс подготовки будущих специалистов трудоохранной 
отрасли с высоким уровнем профессиональных и общечеловеческих качеств. 
Основными характеристиками этой системы ѐвлѐятсѐ: структурность, 
иерархичность, целостность, способность адаптироватьсѐ в условиѐх 
изменѐящихсѐ внешних факторов. Нами построена модель системы 
профессиональной подготовки будущих специалистов с охраны труда в учреждениѐх 
высшего профессионального образованиѐ, обоснованы главные  ее компоненты. 

Ключевые слова: охрана труда, профессиональное образование, система 
профессиональной подготовки, образовательнаѐ среда, профессиональнаѐ 
компетентность. 
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SUMMARY 
Bilyk Roman. Development and theoretical substantiation of the system of 

professional training of future specialists in labor protection. 
In the article the system of professional training of future specialists of labour protection 

area in institutions of professional education is considered, under which we understand the 
relation of the given processes, means and methods of their realization, necessary for 
maintenance of predicted influence on educational process of training of future specialists of 
labour protection area with high level of professional and universal qualities. The main 
characteristics of this system are: structure, hierarchy, integrity, ideological integrity, relationship 
with the environment, ability to adapt to changing external factors. The model of the system of 
professional training of future specialists in labor protection in the institutions of professional 
education has been constructed and its main components have been substantiated, in particular: 
target content, operational, procedural, resultative blocks. 

It is defined, that improvement of educational and methodological maintenance, 
methods of teaching disciplines of a professional direction, optimization of the process of 
conducting lessons, organization of independent work of students and the pedagogical 
control raises an indicator of the level of formation of competence of the future expert. 

In our studies we consider the system of professional training of future occupational 
safety specialists as an interdependent totality of certain components (blocks), each of which 
is characterized by integral properties and forming a stable unity between themselves in the 
organization of pedagogical process of forming professional competences of future 
occupational safety specialists in vocational education institutions. In the proper sense, the 
modern professional training of future occupational safety specialists we interpret as a 
complex pedagogical system, which is characterized by a specific content, hierarchy of 
structural components, forms of relations, which are a reflection of cause-and-effect 
relations and unite forms and methods of educational process organization and ways to solve 
urgent contradictions arising during professional training of specialist of «Bachelor» and 
«Master» levels of higher education. 

Key words: labor protection, professional education, professional training system, 
educational environment, professional competence. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ДБАЙЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО 

ДОВКІЛЛЯ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
 

У статті розглѐнуто шлѐхи формуваннѐ дбайливого ставленнѐ до довкіллѐ 
майбутніх авіаційних фахівців у процесі професійної підготовки. Розглѐнуто місце 
вищої школи в сталому розвитку. Проаналізовано роботи сучасних науковців, ѐкі 
займалисѐ дослідженнѐм зазначеної тематики. На прикладі Льотної академії 
Національного авіаційного університету запропоновано розглѐнути становленнѐ 
дбайливого, небайдужого відношеннѐ до довкіллѐ шлѐхом екологізації освіти та 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

121 

проведеннѐ різноманітних екологічних заходів через активне залученнѐ 
курсантів/студентів до цього процесу. Запропоновані шлѐхи вирішеннѐ проблеми. 

Ключові слова: навколишню середовище, сталий розвиток, освітній процес, 
екологізаціѐ освіти, авіаційні фахівці, екологічна культура, екологічна свідомість.  

 

Постановка проблеми. Відомо, що сучасне українське суспільство 

розвиваютьсѐ відповідно до сталого розвитку, але специфікоя нашої держави 

ю неузгодженість між великими планами та реаліѐми. І ми можемо 

спостерігати, що в умовах надзвичайного зростаннѐ зовнішніх впливів на 

економічне, соціальне, культурне й політичне життѐ нашого суспільства, 

проблема розвитку глобальних процесів стаю центральним питаннѐм 

виживаннѐ. І найголовніші серед них, на відміну від світової тенденції, – 

сучасні екологічні проблеми України, ѐкі переважно спричинені неузгодже-

ністя процесів освітнього, економічного та природно-ресурсного розвитку.  

Сталий розвиток передбачаю збалансованість розвитку економічної, 

екологічної та соціальної систем і одночасну їх здатність до саморегулѐції 

та відтвореннѐ. А освіта, на наш поглѐд, повинна стати зв’ѐзком між усіма 

компонентами сталого розвитку. І саме освітній процес вищої школи, коли 

мова йде про підготовку висококваліфікованих фахівців, повинен стати 

форвардом у напрѐмку дбайливого ставленнѐ до довкіллѐ у своїй 

майбутній професії. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐм екологізації освіти, 

формуваннѐ екологічної свідомості, вивченнѐ компетентнісного підходу до 

проблеми екологічної освіти у ЗВО, формуваннѐ професійної екологічної 

компетентності студентів університету в контексті завдань сталого 

розвитку, становленнѐ екологічної культури та екологічної компетентності 

висвітлені у працѐх сучасних українських науковців Г. Білѐвського, 

Л. Большака, О. Варго, М. Кісельова, Ю. Саунової, М. Складановської, 

О. Матеяка, Ю. Туниці, Г. Пухальської та інших. Незважаячи на досить 

велику кількість наукових публікацій, на практиці залишаятьсѐ 

невирішеними питаннѐ екологізації освіти, а саме практичного втіленнѐ 

ідеї формуваннѐ екологічної культури, мисленнѐ, свідомості під час 

навчально-виховного процесу у вищій школі. 

Мета статті. Ураховуячи актуальність і недостатню розкриттѐ 

проблеми, ми пропонуюмо адаптовано до Льотної академії НАУ розглѐнути 

становленнѐ дбайливого, небайдужого ставленнѐ до довкіллѐ. Одним із 

важливих чинників длѐ збереженнѐ й відтвореннѐ довкіллѐ ю відношеннѐ 

лядини до навколишнього середовища, не в широкому розумінні, а на 

більш локальному рівні. І саме низький рівень екологічної свідомості, 

екологічної культури суспільства, призвели до значної деградації довкіллѐ 
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України, надмірного забрудненнѐ поверхневих і підземних вод, 

атмосферного повітрѐ і ґрунтів, нагромадженнѐ в дуже великих кількостѐх 

шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів виробництва. Такі 

процеси тривали десѐтиріччѐми і призвели до різкого погіршеннѐ стану 

здоров’ѐ лядей, зменшеннѐ народжуваності та збільшеннѐ смертності, 

збільшеннѐ еміграції, а це загрожую існування народу України. 

Тому метоя роботи стало визначеннѐ шлѐхів формуваннѐ 

дбайливого ставленнѐ до довкіллѐ майбутніх авіаційних фахівців Льотної 

академії НАУ (ЛА НАУ) у процесі професійної підготовки. 

Длѐ реалізації поставленої мети необхідно було вирішити такі 

завданнѐ: 

 проаналізувати сучасний стан дослідженнѐ тематики; 

 проаналізувати рівень екологічних знань студентів/курсантів ЗВО 

м. Кропивницький; 

 описати досвід роботи ЛА НАУ в напрѐмі розвитку екологічної 

свідомості; 

 окреслити шлѐхи розвитку ЛА НАУ в напрѐмі дбайливого 

ставленнѐ до довкіллѐ. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети в роботі використо-

вували такі наукові методи, ѐк аналізу, синтезу, емпіричний метод. 

Виклад основного матеріалу. Розглѐнемо декілька напрѐмів 

розвитку ЛА НАУ в напрѐмі дбайливого ставленнѐ до довкіллѐ в процесі 

підготовки авіаційних спеціалістів.  

Одним із напрѐмів ю екологізаціѐ освіти. Протѐгом останніх 10 років 

нами було проведено дослідженнѐ рівнѐ екологічних знань серед студентів 

та курсантів закладів освіти Кропивницького, ѐкий показав, що молодь не маю 

ґрунтовних, системних знань про закони природи, про зв’ѐзки в 

навколишньому середовищі. Програма «Екологіѐ», длѐ профільного 

навчаннѐ в 10-11 класах, повинна завершувати шкільну екологічну освіту, 

основоя ѐкої ю визначеннѐ місцѐ України в сучасному світовому сталому 

розвитку за ступенем екологізації природокористуваннѐ. Запропонований 

курс мав би дати не тільки уѐвленнѐ, а й сформувати усвідомленнѐ сучасних 

екологічних тенденцій: нового ставленнѐ до природи; нової стратегії 

взаюмодії з природоя. Але, на жаль, випускники шкіл через вікові 

особливості не можуть повноя міроя адаптувати екологічні знаннѐ, не 

маять сформованих екологічних уѐвлень про екологічні закони. 

Дисципліна «Основи екології» на сьогодні практично знищена в 

непрофільних закладах освіти. Бачимо нині бажаннѐ керівництва ЛА НАУ 
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звести екологія разом з географіюя та метеорологіюя, що ю доцільно. 

Безумовно, підґрунтѐм длѐ вивченнѐ екології ю ѐк географіѐ, так і 

метеорологіѐ, а також багато інших дисциплін. І тут ми простежуюмо 

міждисциплінарні зв’ѐзки, що ю важливими длѐ цілісної, ґрунтовної 

підготовки сучасного фахівцѐ. Але зводити три дисципліни в один навчальний 

предмет ю помилкоя, тому що недоотримавши базові знаннѐ з екології в 

школі, молодь приходить у заклади вищої освіти неготовоя в повному обсѐзі 

доповнити (отримати) ту базу знань, ѐка необхідна майбутньому спеціалісту в 

його професійній діѐльності. Навчальний курс у вищій школі маю адаптувати 

та інтегрувати теоретичні знаннѐ і практичний досвід, що стане в 

майбутньому основоя гармонійного та сталого функціонуваннѐ суспільства. 

Можна відмітити досѐгненнѐ кафедри пошуку, рѐтуваннѐ, авіаційної безпеки 

та спеціальної підготовки ЛА НАУ, ѐка ввела до навчального плану 

спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» спеціалізації «Аварійне 

обслуговуваннѐ та безпека на авіаційному транспорті» навчальну дисципліну 

«Екологічна безпека цивільної авіації». Мета ціюї навчальної дисципліни ю 

вивченнѐ впливу потенційно небезпечних факторів авіаційного комплексу, на 

основі чіткого розуміннѐ основних закономірностей формуваннѐ екологічної 

безпеки й управліннѐ безпекоя. Але, на превеликий жаль, дана дисципліна 

викладаютьсѐ тільки длѐ одніюї спеціалізації. 

Тому, ми вважаюмо, що вирішеннѐ проблеми дбайливого ставленнѐ 

до довкіллѐ майбутніх авіаційних фахівців у процесі професійної підготовки 

можливе, серед іншого, через:  

1) проведеннѐ «екологізації» всіх навчальних дисциплін, 

використовуячи міжпредметні зв’ѐзки, а це можливо зробити коли і сам 

викладач буде мати екологічне мисленнѐ, пройшовши підготовку 

(перепідготовку) в дусі екологічного компонента сталого розвитку; 

2) поверненнѐ «Основ екології» до обов’ѐзкових дисциплін длѐ 

вивченнѐ у ЗВО;  

3) введеннѐ дисципліни «Екологічна безпека цивільної авіації» в 

навчальні плани всіх спеціалізації ЛА НАУ; 

4) розробку програм дисципліни з максимальним наближеннѐм 

екологічних знань до специфіки професійної діѐльності студента/курсанта; 

5) створеннѐ у ЗВО екологозабезпечуячий менеджмент освітніх 

інновацій; 

6) розробку й запровадженнѐ в закладах освіти концепції сталого 

екологічного розвитку, остаточноя метоя ѐкої може стати отриманнѐ 

званнѐ «Зеленого університету». Таке визначеннѐ використовуютьсѐ длѐ 
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визначеннѐ екологічного рівнѐ ЗВО в ЄС («sustainability» (сталий розвиток) 

або «greencampus» (зелений університет)).  

Таким чином, підготовка громадѐн із високим рівнем екологічних 

знань, екологічної свідомості й культури на основі нових критеріїв оцінки 

взаюмовідносин лядського суспільства та природи (не насильство, а 

гармонійне співіснуваннѐ з нея!), повинна стати одним із головних важелів у 

вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних 

проблем сучасної України. Екологічна освіта, ѐк цілісне культурологічне 

ѐвище, що вклячаю процеси навчаннѐ, вихованнѐ, розвитку особистості, 

повинна спрѐмовуватисѐ на формуваннѐ екологічної культури ѐк складової 

системи національного і громадѐнського вихованнѐ всіх верств населеннѐ 

України (у тому числі через екологічне просвітництво за допомогоя 

громадських екологічних організацій), екологізація навчальних дисциплін та 

програм підготовки, а також на професійну екологічну підготовку через 

базову екологічну освіту (Про концепція екологічної освіти в України, 2001). 

На прикладі ЛА НАУ розглѐнемо досвід формуваннѐ дбайливого 

ставленнѐ до довкіллѐ майбутніх авіаційних фахівців у процесі професійної 

підготовки формуваннѐ в напрѐмі дбайливого ставленнѐ до довкіллѐ. 

Розуміячи відповідальність вищої освіти за формуваннѐ екологічної 

свідомості серед молоді, ЛА НАУ з 2014 року розпочала планомірну роботу зі 

створеннѐ іміджу академії ѐк «Академії екологічної». У 2015 році 

співробітниками та курсантами створена ГО «Еко-Альѐнс 4.0». У 2016 році 

Волонтерський ценрт спільно зі студентським самоврѐдуваннѐм розробили 

флаюра та плакати, де поѐснявалосѐ, ѐк сортувати сміттѐ. За фінансової 

підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації (м. Київ) були замовлені 

та виготовлені урни длѐ роздільного збору сміттѐ, ѐкі були розставлені по 

навчальним корпусам ЛА НАУ з інформативними плакатами. Проведена 

поѐснявальна робота з курсантами та співробітниками академії стосовно 

сортуваннѐ. З того ж року, з ініціативи начальника Академії, на території 2-го 

навчального корпусу закладаютьсѐ Норвезький екологічний сквер, де 

висаджуятьсѐ дерева, кущі та проводѐтьсѐ роботи зі створеннѐ водозабірної 

системи. Також варто відмітити, що, починаячи з 2011 року, щорічно в 

Академії у квітні місѐці відбуваютьсѐ виставки: «Чорнобильська трагедіѐ 

очами молоді», де курсанти виставлѐять свої малянки. 

У 2016 році у ЛА НАУ відбулосѐ багато екологічних заходів. Серед 

іншого в квітні відбувсѐ Еко-фест. Свої досѐгненнѐ продемонстрували 

співробітники Кіровоградського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді та Кіровоградського обласного центру туризму, 
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краюзнавства та екскурсій учнівської молоді. Своя продукція показали 

представники Кіровоградського навчально-виробничого підприюмства 

Української громади глухих. Представники Кіровоградського обласного 

художнього музея, ГО «Сонѐчний зайчик», Кіровоградського обласного 

центру дитѐчої та янацької творчості провели майстер-класи хенд-мейду. 

Вироби гончарства представила ГО «Високі Байраки Козацькі».  

Також у квітні відбувсѐ науковий екологічних семінар, на ѐкому були 

присутні заступник голови ОДА, директор департаменту екології та 

природних ресурсів Кіровоградської ОДА, представники державної 

екологічної інспекції та Всеукраїнської громадської організації «Е-Екологіѐ» 

та ін. На семінарі піднѐли питаннѐ важливості вирішеннѐ екологічних 

проблем громадоя разом із органами влади, створеннѐ та функціонуваннѐ 

Web-системи управліннѐ охороноя навколишнього природного 

середовища, значеннѐ екологічного вихованнѐ з дитѐчого віку тощо. 

28 вереснѐ 2016 року в ЛА НАУ відбувсѐ екологічний семінар 

«Екологічні проблеми водних ресурсів Кіровоградщини». Метоя 

екологічного семінару було об’юднаннѐ зусиль працівників екослужб, 

науковців і практиків у дослідженні стану водних ресурсів Кіровоградщини та 

розробці рекомендацій щодо покращеннѐ й формуваннѐ екологічної 

свідомості лядей шлѐхом практичної і просвітницької роботи. На семінарі 

були присутні: заступник директора департаменту екології та природних 

ресурсів Кіровоградської ОДА; заступник начальника Кіровоградського 

обласного управліннѐ водних ресурсів; голова Кіровоградського обласного 

осередку громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга»; 

координатор української природоохоронної громадської організації «е-

Екологіѐ» з питань організації громадського контроля в Кіровоградському 

регіоні; громадський інспектор з охорони навколишнього середовища 

Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області; начальник відділу 

гідрометеорологічного забезпеченнѐ Кіровоградського Центру з 

гідрометеорології; начальник лабораторії Кіровоградського центру 

гідрометеорології та інші. Виступи учасників семінару були узагальнені й 

покладені в основу резоляції, серед ѐких було звернутисѐ до органів влади 

Кіровоградщини з рекомендаціѐми щодо посиленнѐ контроля за вмістом 

радіонуклідів у складі питної води, ѐкоя забезпечуятьсѐ жителі регіону, та 

створеннѐ регіональної екологічної лабораторії, оснащеної сучасним 

обладнаннѐм длѐ оцінки ѐкості питної води та інших компонентів довкіллѐ. 

Також рекомендувати законодавчій та виконавчій владі розробити й 

затвердити юдину державну методику оцінки ѐкості водних ресурсів із 
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урахуваннѐм міжнародного досвіду та критеріїв впливу (громадського, 

адміністративного, кримінального) на забруднявачів довкіллѐ. 

У тому ж 2016 році спільно на базі Академії представники Google 

Україна, ГО «е-Екологіѐ» та ГО «Еко-Альѐнс 4.0» провели навчальний 

семінар-тренінг у режимі питаннѐ/відповідь длѐ природоохоронців міста 

та області. 

Співробітники ЛА НАУ спільно з курсантськоя та студентськоя 

молоддя щорічно проводѐть суботники, на ѐких прибираять академічний 

парк, насаджуять нові рослини. 

Варто відмітити, що в навчальних планах ЛА НАУ ю такі дисципліни, 

ѐк «Екологіѐ», «Екологіѐ авіаційного транспорту», «Екологічна безпека 

цивільної авіації». Викладачі щороку публікуять наукові доробки, 

проводѐть виховну роботу та беруть активну участь в екологічних заходах 

ѐк в Академії, так і за її межами. 

Ще одним кроком до покращеннѐ стану навколишнього середовища 

в регіоні та залученнѐ ЗВО до цього процесу ю написаннѐ та реалізаціѐ 

проюктів, створених співробітниками Академії: 

 «Створеннѐ лабораторії комплексних екологічних досліджень (R & 

D) на базі Льотної академії Національного авіаційного університету длѐ 

потреб регіону», метоя ѐкого ю досѐгненнѐ належного рівнѐ 

інформаційного забезпеченнѐ контроля щодо радіоекологічного стану в 

Кіровоградській області, розробка рекомендацій та впровадженнѐ заходів, 

що забезпечать мінімізація впливу іонізуячого випроміняваннѐ та 

максимальний захист здоров’ѐ лядини та довкіллѐ; 

 «Регіональна система моніторингу шкідливих викидів техногенно-

небезпечних об’юктів із використаннѐм безпілотних літальних апаратів», 

метоя ѐкого ю створеннѐ сучасної інформаційно-аналітичної системи 

моніторингу забрудненнѐ атмосферного повітрѐ техногенними чинниками 

діѐльності видобуваннѐ та переробки уранових руд в області. 

На наше глибоке переконаннѐ, формуваннѐ в молоді дбайливого 

ставленнѐ до довкіллѐ – ознака цивілізованого суспільства, тому 

формуваннѐ екологічної свідомості та культури ю вирішальним фактором у 

гармонізації відносин лядини та природи. Упевнені, що тільки спільна 

працѐ в екологічній сфері під час розбудови України сприѐтиме 

об’юднання зусиль управлінських інституцій, місцевого самоврѐдуваннѐ, 

науки, освіти, бізнесу та громадськості заради ефективного й комплексного 

вирішеннѐ екологічних проблем нашої країни. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, у ході роботи ми проаналізували рівень екологічних знань 

студентів/курсантів ЗВО м. Кропивницького, описали діѐльність Льотної 

академії НАУ в напрѐмі формуваннѐ в молоді, викладачів та співробітників 

Льотної академії НАУ екологічної свідомості та культури, дбайливого 

ставленнѐ до довкіллѐ. 

Маячи великий досвід, співробітники та керівництво Льотної 

академії НАУ спрѐмовуять усі свої зусиллѐ на збереженнѐ довкіллѐ та 

формуваннѐ дбайливого ставленнѐ до нього в освітнього процесі в 

контексті сталого розвитку.  
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РЕЗЮМЕ 
Бондарчук Светлана. К вопросу о формировании бережного отношениѐ к 

окружаящей среде будущих авиационных специалистов в процессе профессиональной 
подготовки. 

В статье рассмотрены пути формированиѐ бережного отношениѐ к 
окружаящей среде будущих авиационных специалистов в процессе 
профессиональной подготовки. Рассмотрено место высшей школы в устойчивом 
развитии. Проанализированы работы современных ученых, занимавшихсѐ 
исследованием указанной тематики. На примере Летной академии Национального 
авиационного университета предложено рассмотреть становление бережного, 
неравнодушного отношениѐ к окружаящей среде путем экологизации образованиѐ и 
проведениѐ различных экологических мероприѐтий через активное привлечение 
курсантов/студентов к этому процессу. Предложены пути решениѐ проблемы. 

Ключевые слова, окружаящаѐ среда, устойчивое развитие, образовательный 
процесс, экологизациѐ образованиѐ, авиационные специалисты, экологическаѐ 
культура, экологическое сознание. 

SUMMARY 
Bondarchuk Svitlana. On the issue of forming environmental friendliness of future 

aviation specialists in the process of their professional training. 
Introduction, It is obvious that modern Ukrainian society is developing in accordance 

with sustainable development, but the specificity of our state is the inconsistency between 
great plans and reality. Because of this, in our opinion, environmental problems occur and 
the most important among them, in contrast to the global trend, are current environmental 
problems of Ukraine which are mainly caused by the inconsistency in the processes of 
educational, economic and natural resource development. 

Analysis of relevant research, A lot of modern Ukrainian scientists have dealt with 
the issues of education greening, formation of ecological consciousness, studying the 
competence approach to the problem of ecological education in higher education 
institutions, formation of professional ecological competence of university students in the 
context of sustainable development tasks, formation of ecological culture and ecological 
competence. But in practice, the issues of education greening remain unresolved, namely the 
practical implementation of the forming environmental culture idea, thinking, consciousness 
during the educational process in higher education institutions. 

Aim of the Study. The aim of the research is to determine the ways of forming a 
caring attitude to the future aviation specialists’ environment at Flight Academy of the 
National Aviation University in the professional training process. 

Research Methods. To achieve the goal such scientific methods as analysis, synthesis, 
the empirical method have been used in the research. 

Results. Over the past 10 years, we have conducted an analysis of the environmental 
knowledge level among students and cadets of education institutions in Kropyvnytskyi, which 
showed that young people do not have a thorough, systematic knowledge of the nature laws, 
the environment connections. 

We believe that solving the problem of caring for environment by the future aviation 
professionals in the training process is possible, among other things,with the help of: 

1) conducting “greening” of all subjects, using intersubject connections, and this can 
be done when the teacher himself will have environmental thinking, trained (retrained) in the 
spirit of the environmental component of sustainable development; 

2) returning “Environmental Safety of Civil Aviation” to the obligatory subjects for 
studying in higher education institutions; 
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3) introduction of the subject “Environmental Safety of Civil Aviation” into the 
curricula of all specializations of Flight Academy of the National Aviation University; 

4) development of subject programs with the maximum approximation of ecological 
knowledge to the specifics of the student/cadet’s professional activity; 

5) creation of ecological management of educational innovations in higher education 
institutions; 

6) development and implementation of the sustainable environmental concept 
development in education institutions, the ultimate goal of which may be to obtain the title 
of “Green University”. 

This definition is used to determine the environmental level of higher education 
institutions in the EU (“sustainability” or “greencampus”). 

To our deep conviction, it is a sign of a civilized society existence when we form a 
careful attitude to environment among young people, so environmental awareness-building 
and culture is instrumental in harmonizing of a man and nature relationship. We are 
confident that only a collaborative work in the environmental sphere in Ukraine development 
will help to unite efforts of administrative institutions, municipal government, science, 
education, business and public for the benefit of effective and comprehensive decision of 
environmental problems of this country. 

Conclusions. Summing up in the course of our research we analyzed the level of 
students and cadets’ ecological knowledge in Kropyvnytskyi, we described the activities of 
Flight Academy of the National Aviation University in the process of environmental 
awareness and culture formation for youth, teachers and staff of Flight Academy of the 
National Aviation University. 

Having a great experience, staff and authorities of Flight Academy are focusing all 
their efforts on environment preserving and forming a careful attitude towards it in the 
educational process. 

Key words: environment, sustainable development, educational process, greening 
education, aviation specialists, ecological culture, ecological consciousness. 
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ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА В УМОВАХ ОСВІТНЬО-

КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗВО 
 

У статті виѐвлено недооціняваннѐ потенціалу ЗВО щодо забезпеченнѐ 
можливостей формуваннѐ професійної компетентності студентів-філологів в 
умовах освітньо-комунікативного середовища. Визначено напрѐми формуваннѐ 
майбутнього вчителѐ-філолога в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО. 
Акцентовано увагу на міждисциплінарному аспекті професійної підготовки вчителѐ-
філолога, адже складовими змісту такої підготовки ю творче поюднаннѐ філологічної 
й педагогічної освіти. Обґрунтовано створеннѐ комунікативно-освітнього 
середовища, що забезпечую максимальний ступінь індивідуалізації, формуваннѐ 
стійких пізнавальних інтересів і мотивів у студентів, скороченнѐ часу на освоюннѐ 
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матеріалу, знѐттѐ напруженості, стимуляваннѐ пізнавальної активності й 
самостійності, розвитку творчих здібностей.  

Ключові слова: професійна підготовка вчителів-філологів, освітньо-
комунікативне середовище ЗВО, філологічна освіта, філолог, професійно-педагогічна 
діѐльність, лінгвістична компетентність, мовна компетенціѐ, інформаційні 
технології.  

 

Постановка проблеми. Сучасним напрѐмом розвитку педагогічної 

освіти ю докорінне оновленнѐ її змісту відповідно до вимог чинних 

академічних і професійних стандартів, оріюнтованих на підвищеннѐ ѐкості 

підготовки вчителів-філологів, ѐкі повинні мати ґрунтовні професійні знаннѐ, 

уміти поповнявати їх самостійно і бути конкурентоздатними в умовах 

реалізації концепції нової української школи. Відповідно, реформуваннѐ 

вищої педагогічної освіти потребую вдосконаленнѐ змістового та 

інформаційно-технологічного забезпеченнѐ. Виѐвлено недооціняваннѐ 

потенціалу ЗВО щодо забезпеченнѐ можливостей формуваннѐ професійної 

компетентності в умовах освітньо-комунікативного середовища. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми професійної підготовки 

вчителів-філологів охопляять широке коло питань, ѐкі ю актуальними длѐ 

вітчизнѐних та зарубіжних дослідників. З метоя детального аналізу сучасного 

наукового дискурсу  порушеної проблеми дослідженнѐ нами здійснено 

систематизація наукових праць дослідників за окремими напрѐмами:  

- особливості професійної підготовки вчителів-філологів, у 

зарубіжному досвіді (Н. Бідяк, О. Зіноватна, С. Калашнікова, О. Матвіюнко, 

Н. Мукан, Л. Черній, М. Левринц та ін.);  

- загальнопсихологічні аспекти формуваннѐ вчителѐ-філолога ѐк 

професіонала та творчої мовної собистості, учасника суспільних відносин 

(С. Аверинцев, Г. Андреюва, М. Арнаудов, Л. Бабенко, Л. Виготський, 

Н. Гальскова, О. Куцевол, В. Маслова, С.  Рубінштейн, Н. Хомський та ін.);  

- лінгводидактичні, методичні та соціолінгвістичні засади професійної 

підготовки вчителів-філологів (О. Бігич, М. Вашуленко, М. Вовк, Т. Ганічева, 

С. Даниляк, Г. Лозанов, В. Коваль, Л. Мацько, Л. Морська, С. Ніколаюва, 

Н. Остапенко, О. Семеног, Т. Симоненко, Л. Щерба, М. Ячменик та ін.). 

Мета статті – обґрунтувати напрѐми формуваннѐ майбутнього 

вчителѐ-філолога в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО. 

Методи дослідження. Досѐгненнѐ мети передбачало застосуваннѐ 

низки методів: загальнонаукових – аналіз, синтез, абстрагуваннѐ й 

узагальненнѐ, що уможливили формуваннѐ майбутнього вчителѐ-філолога 

в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО; структурно-логічний 
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аналіз – дозволив окреслити проблему  формуваннѐ майбутнього вчителѐ-

філолога в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. У контексті порушеної проблеми 

вважаюмо за доцільне наголосити на міждисциплінарному аспекті 

професійної підготовки вчителѐ-філолога. Складовими змісту такої підготовки 

ю творче поюднаннѐ філологічної і педагогічної освіти. Філологічна освіта 

безпосередньо пов’ѐзана з вивченнѐм мови і літератури. Термін «філологіѐ» 

походить від грецького φιλολογία  «лябов до слова». Уперше у другій 

половині XVIII ст. до наукового обігу його ввів засновник німецької класичної 

філології Ф. Вольф зі значеннѐм вивченнѐ культури, мови та діѐнь греків і 

римлѐн. Класична філологіѐ вивчала давні мови та літератури, згодом, у 

ХІХ ст., предмет філології розширивсѐ, зоріюнтувавшись на національні мови й 

літератури. Предметом філології науковець називав сукупність відомостей і 

повідомлень, ѐкі ознайомляять з діѐннѐми і долѐми, політичним, науковим і 

домашнім становищем греків і римлѐн, їх культуроя, мовами, мистецтвом і 

науками, звичаѐми, релігіѐми, національним характером і способом думок 

(Кремінь, 2008). У словнику В. Далѐ даютьсѐ визначеннѐ філології ѐк науки, що 

вивчаю мертві чи живі мови (Даль,  2008).  

Сучасна філологіѐ розкриваютьсѐ ѐк сукупність гуманітарних наук, ѐкі 

вивчаять культуру народу, виражену в мові та літературній творчості. Вона 

ю інструментом порозуміннѐ, що допомагаю виконання одного з головних 

лядських завдань – зрозуміти іншу лядину, іншу епоху та іншу культуру, а 

також ѐк моральність, оскільки філологіѐ відучую лядину від духовного 

егоцентризму через залученнѐ до культури інших (Гаспаров, 2001).   

Предметом філології С. Аверинцев обґрунтував сукупність 

відомостей і повідомлень, ѐкі ознайомляять із діѐннѐми і долѐми, 

політичним, науковим і домашнім становищем греків та римлѐн, їх 

культуроя, мовами, мистецтвом і науками, звичаѐми, релігіѐми, 

національним характером і способом думок. Науковець досить 

переконливо схарактеризував філологічний простір ѐк співдружність 

гуманітарних дисциплін – лінгвістичної, літературознавчої, історичної та 

інших, що вивчаять історія і сутність духовної культури лядства через 

мовний і стилістичний аналіз писемних текстів. Дослідник указував, що 

«філологіѐ вбираю у свій кругозір вся ширину і глибину лядського буттѐ, 

перш за все, буттѐ духовного, допомагаю зрозуміти іншу лядину (іншу 

культуру, іншу епоху)» (Аверинцев; Аверинцев, 1972). 

Російська дослідницѐ О. Ковтун визначаю філологія ѐк навчаннѐ 

створеннѐ, інтерпретації й поширеннѐ різних типів текстів, тобто здійсненнѐ 
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міжособистісної, масової, зокрема крос-культурної і міжнаціональної 

комунікації. У такій інтерпретації сутність цього терміну зводитьсѐ до терміну 

«філологічна освіта». Термін «філологічна освіта» науковці тлумачать ѐк 

систему підготовки фахівців з мов та літератур – лінгвістів, літературознавців, 

викладачів, учителів, перекладачів, її мета – озброюннѐ студентів 

систематичними спеціальними знаннѐми, практичними навичками й 

уміннѐми роботи з текстом (Ковтун, 2007). З оглѐду на функціональні 

характеристики філолог може реалізовувати свої знаннѐ та вміннѐ в науковій, 

літературно-видавничій та освітній галузѐх, засобах масової інформації, PR-

технологіѐх, у різноманітних фондах, спілках, фундаціѐх гуманітарного 

спрѐмуваннѐ, музеѐх, мистецьких і культурних центрах тощо. 

Філологічна освіта маю на меті формуваннѐ наукового філологічного 

світоглѐду та філологічної компетентності, що містить систему обов’ѐзкових 

лінгвістичних і літературознавчих знань, знаннѐ мови, історії та типології 

літературних текстів, навички і вміннѐ лінгвістичного та літературознавчого 

аналізу творів, перекладу, філологічну ерудиція й інтуїція, належне мовне 

вихованнѐ та інтелігентну мовну поведінку (Кремінь, 2008, с. 958). 

Професійна філологічна освіта потрібна вчителѐм-словесникам, викладачам 

мов і літератур, журналістам, перекладачам. Як напрѐм підготовки, вона 

містить предметні полѐ перекладу, редагуваннѐ художніх текстів, прикладної 

лінгвістики тощо.  

Об’юктами вивченнѐ та професійної діѐльності філологів ю мови (у 

теоретичному, практичному, синхронному, діахронному, діалектологічному, 

стилістичному, соціокультурному аспектах), українська і зарубіжна художнѐ 

література, усна народна творчість, стилістика, переклад, прикладна 

лінгвістика, міжкультурна комунікаціѐ в усній і письмовій формі. Професійні 

функції майбутніх філологів полѐгаять в аналізі, творенні, перекладі, 

трансформації, оціняванні письмових та усних текстів різних жанрів і стилів 

(ѐк із науково-дослідноя, критично-аналітичноя, так і з прикладноя метоя), 

майстерному оперуванні комунікативними стратегіѐми і тактиками, 

кваліфікованому використанні мови в розробці комп’ятерних програм, 

стандартизації та уніфікації науково-технічної термінології, розробленні 

методів і технологій автоматичного анотуваннѐ, реферуваннѐ, організації 

успішної комунікації різними мовами. З урахуваннѐм цього зміст професійної 

підготовки філологів становить система базових наукових теорій, концепцій, 

принципів, категорій, методів і понѐть філології.  
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У зв’ѐзку з педагогічним освітнім компонентом у підготовці вчителів-

філологів вагоме значеннѐ маю психолого-педагогічна складова, оріюнтаціѐ 

змісту освіти на педагогічну площину.  

Багатогранноя, сформованоя особистістя бачив учителѐ-філолога 

видатний український педагог В. Сухомлинський. У час, коли «словесному 

виховання» приділѐли другорѐдну роль, у його книзі «Серце віддая дітѐм» 

висвітляятьсѐ форми роботи в педагогічному колективі, спрѐмовані саме на 

формуваннѐ філологічної освіти. «У руках вихователѐ слово, – наголошував 

великий педагог-гуманіст, – такий могутній засіб, ѐк музичний інструмент у 

руках музиканта, ѐк фарби в руках живописцѐ, ѐк різець і мармур у руках 

скульптора… без живого, трепетного, хвиляячого слова немаю школи, 

педагогіки. Слово – це нібито той місток, через ѐкий наука вихованнѐ 

переходить у мистецтво, майстерність» (Сухомлинський, 1976). 

Підготовка вчителів філологічних спеціальностей, на думку 

М. Пентиляк, потребую нових підходів і стратегій, що відповідаять запитам 

сучасного суспільства. Виховати в молодого поколіннѐ повагу й лябов до 

української мови ѐк рідної і державної, забезпечити ѐкісне володіннѐ нея в 

усіх сферах суспільного життѐ – завданнѐ, що потребую нових підходів до 

сприйнѐттѐ й розуміннѐ ролі мови в суспільстві, оновленнѐ та розбудови 

методики її навчаннѐ в усіх типах закладів освіти. Завданнѐ вищої школи – 

наданнѐ можливості саморозвитку особистості, сприѐннѐ пошуку власної 

індивідуальності, самореалізації, що ю головним у мовній освіті і 

професійній підготовці педагогічних кадрів. Сучасний навчально-виховний 

процес у середній та вищій школі ставить за мету опанувати вербальне 

спілкуваннѐ, а предметна методика прагне визначити оріюнтири, підходи, 

установити закономірності, методи, прийоми й засоби навчаннѐ мови. У 

лінгводидактиці розроблѐятьсѐ технології, методи і прийоми навчаннѐ 

основних аспектів мови (особистісно оріюнтованого, компетентнісного, 

когнітивно-комунікативного, діѐльнісного) та видів мовленнювої діѐльності 

(рецептивного й продуктивного мовленнѐ) тощо (Пентиляк, 2014). 

Специфіка професійної діѐльності, а відтак компетентності вчителѐ-

філолога полѐгаю в тісному переплетінні педагогічної компетентності й 

клячових компетентностей власне філолога. З оглѐду на це зазначимо, що 

майбутній учитель-філолог ѐк фахівець маю вміти аналізувати й готувати 

навчальний матеріал, ѐкий потребую від нього лінгвістичної компетентності 

(формуваннѐ знань про лінгвістику ѐк науку, загальних відомостей про 

мову тощо); культурологічної компетентності, що вклячаю відомості про 

мову ѐк національно-культурний феномен; педагогічної компетентності 
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(усвідомленнѐ ролі вчителѐ, конструяваннѐ власного педагогічного 

досвіду); психологічної компетентності, ѐка охопляю вміннѐ оцінявати 

здібності, можливості, психологічні особливості; комунікативної 

компетентності (уміннѐ правильно користуватисѐ вербальними й 

невербальними засобами в процесі спілкуваннѐ); методичної 

компетентності (володіннѐ дидактичними методами й прийомами та 

вміннѐ застосовувати їх у процесі навчаннѐ); інформаційної компетентності 

(робота з інформаціюя в професійно-педагогічній діѐльності. 

Заслуговуять на увагу дослідженнѐ учених щодо формуваннѐ 

методичної компетентності вчителѐ-філолога. Понѐттѐ «методичної 

компетентності» можна визначити ѐк: знаннѐ змісту навчаннѐ (нормативно-

законодавча база, програми, навчальні плани, підручники), досконале 

володіннѐ методикоя викладаннѐ, глибокі знаннѐ з дидактики, сучасних 

тенденцій та методичних особливостей вивченнѐ філологічних дисциплін, 

мотиваціѐ педагога-філолога на підвищеннѐ професійного рівнѐ, здатність 

планувати, аналізувати своя діѐльність, ставити мету, визначати проблеми й 

шлѐхи їх подоланнѐ, вибирати традиційні та інтерактивні форми, методи, 

прийоми навчаннѐ, запроваджувати інноваційні, інформаційно-комунікаційні 

технології, уміннѐ прогнозувати, узагальнявати, популѐризувати свій досвід, 

проюктувати, створявати новий методичний продукт). Українська вчена В. 

Коваль переконана в тому, що методична компетентність ю сукупністя мето-

дичних знань, навичок, умінь та індивідуальних, суб’юктивних і особистісних 

ѐкостей. Цѐ сукупність функціоную ѐк здатність проюктувати, адаптувати, 

організовувати, вмотивовувати, досліджувати й контролявати навчаннѐ, 

освіту, розвиток школѐрів засобами навчального предмету (Коваль, 2013). 

Методична компетентність передбачаю також і сукупність педагогічних ком-

петенцій. Наприклад, длѐ вчителѐ української мови йдетьсѐ про зокрема за-

гальнопедагогічні вміннѐ (пов’ѐзані з самореалізаціюя у сфері педагогічної 

творчості, оригінальним моделяваннѐм навчально-виховного процесу, твор-

чим мисленнѐм, нестандартним розв’ѐзаннѐм педагогічних ситуацій, прове-

деннѐм і аналізом уроків, позакласних заходів), спеціальні (ѐкі випливаять зі 

специфіки курсу методики української мови, зокрема вміннѐ працявати з 

навчально-методичноя літературоя, аналізувати труднощі в засвоюнні учнѐ-

ми мови і добирати шлѐхи їх подоланнѐ, розроблѐти на основі власного фахо-

вого й особистісного досвіду інноваційні методи, технології навчаннѐ мови, 

складати систему мовно-мовленнювих вправ і завдань, організовувати підго-

товку до переказів і творів, аналізувати текст із поглѐду функціонуваннѐ в ньо-

му мовних одиниць, проюктувати та проводити роботу над різними видами 
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мовних помилок) і комунікативні (пов’ѐзані з культуроя мовленнѐ, технікоя 

виразного мовленнѐ, ефективністя і щирістя спілкуваннѐ залежно від кому-

нікативної педагогічної ситуації) (Kучерук, Грибан, 2008;  Остапенко, 2008). 

Досліджуячи лінгвістичну компетентність учителѐ-філолога, науковці 

переконані, що її сутність означаю володіннѐ знаннѐми з мови ѐк суспільного 

феномена і знакової системи, її розвиток, будову та функціонуваннѐ; 

застосуваннѐ мови на основі літературних норм; збагаченнѐ лексичного 

запасу; формуваннѐ здібностей щодо аналізу мовних фактів із фонетики, 

лексикології, фразеології, морфології, синтаксису, стилістики; осмисленнѐ 

зв’ѐзків між різними лінгвістичними науками. Високий рівень сформованості 

згаданої компетентності забезпечить студентам-філологам володіннѐ сумоя 

теоретико-лінгвістичних знань про основні закономірності розвитку системи 

мови. Це загально-філологічний рівень володіннѐ мовоя, ѐкий 

забезпечуютьсѐ, насамперед, мовноя компетенціюя. Практичний рівень 

володіннѐ мовоя, відповідно, передбачаю сформованість таких компетенцій: 

мовленнювої (здатність до адекватної рецепції і продукції мовленнѐ), 

дискурсивної (здатність будувати цілісні, зв’ѐзні й логічні повідомленнѐ різних 

функціональних стилів), прагматичної (володіннѐ стратегіюя спілкуваннѐ), 

соціолінгвістичної (здатність до автентичного використаннѐ мови в різних 

соціальних контекстах). Лінгвокраїнознавчий рівень володіннѐ мовоя 

передбачаю сформованість соціокультурної  компетенції  (знаннѐ про 

культуру країни виучуваної мови, володіннѐ особливостѐми вербальної й 

невербальної семіотики). Теоретичний аналіз наукової літератури, положень 

сучасних концепцій розвитку педагогічної освіти засвідчив, що у професійній 

підготовці майбутніх учителів-філологів важливе значеннѐ маю самоосвітнѐ 

компетентність, ѐка характеризуютьсѐ здатністя і готовністя до 

неперервної освіти та самоосвіти у процесі навчаннѐ і майбутньої 

професійної діѐльності. 

Як бачимо, компетентнісний підхід актуальний длѐ визначеннѐ 

структурних компонентів професійної компетентності та пріоритетності 

окремих складових. Наукові розвідки учених свідчать про актуальність та 

багатоаспектність проблеми професійної підготовки учителів-філологів.  

Варто зазначити, що традиційна система навчаннѐ маю низку недоліків, 

серед ѐких – домінуваннѐ словесних методів навчаннѐ, активність викладача 

й пасивність студента, оріюнтованість навчальної програми на середнього 

студента, перенавантаженнѐ на пам’ѐть студентів, представленнѐ інформації 

в абстрактно-логічній формі; переважаннѐ репродуктивних методів навчаннѐ, 

усталена структура занѐттѐ, нераціональне використаннѐ часу на організація 
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продуктивної діѐльності студентів, брак застосуваннѐ інноваційних технологій 

навчаннѐ, інтерактивних методів, відсутність методичних і методологічних 

підходів та принципів, ѐкі б оптимізували формуваннѐ цілісності й 

системності знань на занѐттѐх тощо.  

Висновки з дослідження та перспективи подальшої розробки. 

Розв’ѐзаннѐ ціюї проблеми вбачаюмо у створенні комунікативно-освітнього 

середовища, що забезпечую максимальний ступінь індивідуалізації завдѐки 

широкому використання інформаційних і комунікаційних  технологій, ѐкі 

відкриваять не бачені досі перспективи в розв’ѐзанні важливих завдань 

підвищеннѐ ефективності освітнього процесу, формуваннѐ стійких 

пізнавальних інтересів і мотивів у студентів, скороченнѐ часу на освоюннѐ 

матеріалу, знѐттѐ напруженості, стимуляваннѐ пізнавальної активності й 

самостійності, розвитку творчих здібностей. Саме інформаційні технології 

слугуять базоя длѐ реструктуруваннѐ навчального матеріалу, в умовах 

модульної системи навчаннѐ, створяять нові можливості, водночас 

висуваять нові вимоги щодо їх ефективного використаннѐ в освітньому 

середовищі ЗВО. До основних дидактичних принципів створеннѐ 

комунікативно-освітнього середовища відносимо: свідомість; наочність; 

комунікативність; активність; науковість; доступність; міцність; послідовність; 

систематичність; урахуваннѐ індивідуальності студента; урахуваннѐ рідної 

мови; мінімізаціѐ; комплексність і диференційованість; концентричність 

організації матеріалу, розподіленість навчального матеріалу; інтерактивність 

навчального матеріалу; мультимедійність наданнѐ навчальної інформації; 

адаптивність до особистісних особливостей майбутніх учителів-філологів; 

інваріативність щодо різних ІКТ; інтегрованість (взаюмопов’ѐзаність) і 

модульність; демонстраційність прикладів; дискурсивність; подіювість; 

резервність навчальної інформації; оновляваність навчальної інформації; 

оволодіннѐ мовленнювоя поведінкоя в сценарних обставинах спілкуваннѐ. 

Феномен освітньо-комунікативного середовища ЗВО настільки 

складний, що на даному етапі його вивченнѐ маюмо безліч підходів і 

інтерпретацій, що описуять його в різних аспектах. Длѐ нашого 

дослідженнѐ важливими ю такі положеннѐ: 

1) відповідно до мети нашого дослідженнѐ, будемо розглѐдати ос-

вітньо-комунікативне середовище ѐк умову навчаннѐ, вихованнѐ та розвитку, 

тобто сукупність можливостей длѐ проѐву здібностей студента-філолога; 

2) на підставі психолого-педагогічного аналізу уѐвлень про освітню 

середовище виділѐюмо три структурні компоненти: соціальний, 

просторово-предметний та психодидактичний; 
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3) освітньо-комунікативне середовище не маю остаточного, 

застиглого варіанту; воно передбачаю функціонуваннѐ, а, отже, постійне 

зміну та розвиток, саме у властивостѐх, зв’ѐзках, функціѐх і їх взаюмодії 

полѐгаю розвиток освітнього середовища ѐк цілісної системи; 

4) освітню середовище належить до розрѐду керованих систем, 

оскільки всі її зв’ѐзки ю інформаційними і обумовлені конкретними 

обставинами навчально-пізнавального процесу; 

5) самоорганізаціѐ і ступінь свободи роблѐть систему відкритоя, 

джерело саморозвитку й перетвореннѐ існую безпосередньо в системі; 

6) результатом і метоя діѐльності суб’юктів освітньо-комунікативного 

середовища ю формуваннѐ інформаційно-комунікаційної компетентності, 

ѐка маю «надпредметний», загальнонавчальний, загальноінтелектуальний 

характер. 

На підставі аналізу наукового дискурсу трактуюмо підготовку майбутніх 

учителів-філологів в умовах комунікаційно-освітнього середовища ЗВО ѐк 

системний, неперервний, інтерактивний освітній процес, спрѐмований на 

формуваннѐ їхньої готовності до професійної діѐльності й успішного 

виконаннѐ розширеного спектру функцій професійної діѐльності, що 

представлені такими компонентами: навчальним, освітнім, комунікативно-

діѐльнісним, мотиваційним, соціокультурним, інформаційно-аналітичним, 

креативним, контрольно-коригувальним, розвивальним, виховним, 

гностичним, конструктивно-планувальним, організаційним, партнерським.  

Перспективи подальшої розробки цього тематичного напрѐмі вбачаюмо 

в удосконаленні професійної підготовки  майбутніх учителів-філологів в 

умовах створеного освітньо-комунікативного середовища, зокрема, 

інформаційний обмін,  інтерактивний діалог, реалізаціѐ внутрішньо- та 

зовнішньосистемної комунікації, координаціѐ комунікативно-педагогічних 

дій, фіксуваннѐ та коригуваннѐ навчальних результатів.  
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РЕЗЮМЕ 
Григоренко Татьяна. Формирование будущего учителѐ-филолога в условиѐх 

образовательно-коммуникативной среды УВО. 
В статье выѐвлено недооценивание потенциала УВО по обеспечения 

возможностей формированиѐ профессиональной компетентности студентов-
филологов в условиѐх образовательно-коммуникативной среды. Определены 
направлениѐ формированиѐ будущего учителѐ-филолога в условиѐх образовательно-
коммуникативной среды УВО. Акцентировано внимание на междисциплинарном 
аспекте профессиональной подготовки учителѐ-филолога, ведь составлѐящими 
содержаниѐ такой подготовки ѐвлѐетсѐ творческое сочетание филологического и 
педагогического образованиѐ. Обосновано создание коммуникативно-
образовательной среды, обеспечиваящей максимальнуя степень индивидуализации, 
формированиѐ устойчивых познавательных интересов и мотивов у студентов, 
сокращение времени на освоение материала, снѐтие напрѐженности, 
стимулированиѐ познавательной активности и самостоѐтельности, развитиѐ 
творческих способностей. 
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Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка учителей-филологов, 
образовательно-коммуникативнаѐ среда УВО, филологическое образование, 
филолог, профессионально-педагогическаѐ деѐтельность, лингвистическаѐ 
компетентность, ѐзыковаѐ компетенциѐ, информационные технологии. 

SUMMARY 
Hryhorenko Tetiana. Formation of the future teacher-philologist in the conditions of 

the educational and communicative environment of higher education institutions. 
The article reveals an underestimation of the potential of higher education 

institutions to provide opportunities for the formation of professional competence of 
students of philology in an education and communicative environment. The directions of 
formation of the future teacher-philologist in the conditions of the educational and 
communicative environment of higher education institutions are defined. Emphasis is placed 
on the interdisciplinary aspect of professional training of teachers of philology, because the 
components of the content of such training are a creative combination of philological and 
pedagogical education, because the professional functions of future philologists are analysis, 
creation, translation, transformation, evaluation of written and oral texts (for research, 
critical-analytical and applied purposes), masterful operation of communicative strategies 
and tactics, skilled use of language in the development of computer programs, 
standardization and unification of scientific and technical terminology, development of 
methods and technologies of automatic annotation, abstracting, organization of successful 
communication in different languages. With this in mind, the content of professional training 
of philologists is a system of basic scientific theories, concepts, principles, categories, 
methods and concepts of philology. 

The article states that the future teacher-philologist as a specialist must be able to 
analyze and prepare educational material that requires linguistic competence (formation of 
knowledge about linguistics as a science, general information about language, etc.); 
culturological competence, which includes information about language as a national-cultural 
phenomenon; pedagogical competence (awareness of the role of the teacher, construction of 
own pedagogical experience); psychological competence, which includes the ability to assess 
skills, capabilities, psychological characteristics; communicative competence (ability to use 
verbal and nonverbal means correctly in the process of communication); methodological 
competence (mastery of didactic methods and techniques and the ability to apply them in the 
learning process); information competence (work with information in professional and 
pedagogical activities). 

Creation of a communicative-educational environment is substantiated, which 
provides the maximum degree of individualization, formation of stable cognitive interests 
and motives in students, reduction of time for mastering the material, relieving tension, 
stimulating cognitive activity and independence, development of creative abilities. It is 
emphasized that training of future teachers of philology in the educational and 
communicative environment of higher education institutions as a systematic, continuous, 
interactive educational process aimed at forming their readiness for professional activity and 
successful performance of an expanded range of professional functions represented by such 
components as teaching, educational, communicative-activity, motivational, socio-cultural, 
information-analytical, creative, control-corrective, developmental, educational, gnostic, 
constructive-planning, organizational, partnership. 

Key words: professional training of teachers-philologists, educational and 
communicative environment of higher education institutions, philological education, 
philologist, professional-pedagogical activity, linguistic competence, language competence, 
information technologies. 
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ДОСВІД ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 

ГАЛУЗІ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ 
 

Відображений досвід Ізмаїльського державного гуманітарного університету в 
галузі впровадженнѐ освітніх інновацій і, особливо, у їх застосуванні з метоя 
підвищеннѐ мотивації здобувачів вищої освіти сприймати знаннѐ та генерувати 
нові. Описане впровадженнѐ освітніх інновацій в освітній процес здобувачів вищої 
освіти освітньо-професійної програми «Середнѐ освіта: трудове навчаннѐ та 
технології. Інформатика», першого рівнѐ вищої освіти на здобуттѐ освітнього 
ступенѐ бакалавр за спеціальністя 014 Середнѐ освіта, предметна спеціальність 
014.10 Трудове навчаннѐ та технології, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 
кваліфікаціѐ: Бакалавр освіти з трудового навчаннѐ та технологій. Учитель 
трудового навчаннѐ, технологій та інформатики.  

Ключові слова: освітні інновації, електронні освітні ресурси, інформаційне 
освітню середовище, цифрове поколіннѐ, хмарні технології, SMART-комплекси, 
віртуальна реальність, учитель трудового навчаннѐ та технологій.  

 

Постановка проблеми. На думку деѐких прогностиків, 

трансформації, ѐкі відбудутьсѐ в найближчі декілька років в освіті України, 

будуть більшими, ніж зміни за останні 10 століть. Суттювим зрушеннѐм 

передуять ѐк грандіозні зміни в оновленні форм та методів упровадженнѐ 

інформаційних технологій (ІТ), так і не з’ѐсовані, донині, умови страшної 

пандемії COVID-2020. Ми порадили б не поспішати з оціняваннѐм 

майбутнього – те саме вважали сучасні науковці В. Биков, Р. Гуревич, 

А. Гуржій, М. Корець, Л. Карташова, С. Литвинова, Л. Макаренко, 

М. Пригодій, В. Слабко, О. Спірін, С. Яшанов та ін. на початку цього століттѐ, 

коли ми почали працявати в галузі електронного навчаннѐ, і зараз немаю 

університету без сформованого інформаційно-освітнього середовища з 

можливостѐми дистанційного навчаннѐ на рівні бакалаврських та 

магістерських освітьо-професійних програм.  

Майбутню покаже, чи ю правильним це передбаченнѐ, але певно, що 

відбудутьсѐ зміни, і вони будуть визначальними. Питаннѐ в тому, ѐк повинна 

освітнѐ система слідувати їм, діѐти паралельно, чи передбачати їх?  
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Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐми проблематики 

впровадженнѐ освітніх інновацій у заклади освіти займаятьсѐ такі науковці 

сучасності: І. Андрощук, Т. Алексююнко, Г. Апалат, В. Биков, С. Вернигора, 

А. Гуржій, С. Дзус, С. Ільченко, О. Івліюва, А. Кононенко, Л. Макаренко, 

Т. Метіль, В. Могилевська, М. Мусоріна, Л. Новохатько, Ю. Пивненко, 

М. Пригодій, Л. Сорока, В. Слабко, І. Смирнова, О. Спірін, Р. Шевченко-

Перепьолкіна, М. Шишкіна, С. Яшанов, S. Kavanagh, A. Luxton-Reilly, 

B. Wuensche, Plimmer та ін.  

Проблематикоя впровадженнѐ освітніх інновацій у галузі IT-технологій 

у роботу Ізмаїльського державного гуманітарного університету займаятьсѐ 

науковці: Я. Воробйов, О. Дущенко, О. Івліюва, В. Мізяк, І. Смирнова та ін. 

Мета статті – відобразити досвід Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету в галузі впровадженнѐ освітніх інновацій і, 

особливо, у їх застосуванні з метоя підвищеннѐ мотивації здобувачів вищої 

освіти сприймати знаннѐ та генерувати нові. Надати опису впровадженнѐ 

освітніх інновацій в освітній процес здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Середнѐ освіта: трудове навчаннѐ та технології. 

Інформатика», першого рівнѐ вищої освіти на здобуттѐ освітнього ступенѐ 

бакалавр за спеціальністя 014 Середнѐ освіта, предметна спеціальність 

014.10 Трудове навчаннѐ та технології, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 

кваліфікаціѐ: Бакалавр освіти з трудового навчаннѐ та технологій. Вчитель 

трудового навчаннѐ, технологій та інформатики.  

Методи дослідження. Нами були використані такі теоретичні методи, 

ѐк, аналіз наукових досліджень професійної педагогіки і методики 

професійного навчаннѐ длѐ визначеннѐ суті, змісту і структури професійної 

підготовки майбутніх учителів трудового навчаннѐ та технологій, а також 

учителів інформатики; синтез і узагальненнѐ – длѐ обґрунтуваннѐ основ 

дослідженнѐ. Також були використані такі прогностичні методи, ѐк експертне 

оціняваннѐ, узагальненнѐ незалежних характеристик длѐ прогностичного 

обґрунтуваннѐ перспектив підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП 

«Середнѐ освіта: трудове навчаннѐ та технології. Інформатика».  

Виклад основного матеріалу. Наразі, ми спостерігаюмо конфлікт в 

освіті: особистостей цифрового поколіннѐ 21 століттѐ навчаять аналогові 

вчителі 20 століттѐ, часто використовуячи методи 19-го! Студенти сьогодні ю 

наочними мудрецѐми та віртуальними виконавцѐми – справжніми ІТ-

героѐми. Світ переживаю жахливу цифрову трансформація, і ніхто не 

заздритиме вчителѐм, ѐкщо вони не захочуть ізолявати себе від сучасного 

технічного прогресу! І, ѐкщо особистість, навіть, не належить до славної гільдії 
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вчителів, але, ѐк батьки та близькі учнів та студентів, вони маять бути добре 

знайомі з проблемами цифрового поколіннѐ. Протѐгом навчаннѐ, ми 

можемо досліджувати, ѐк повільно, але впевнено розгортаютьсѐ розрив між 

системоя освіти та поколіннѐм сучасних студентів, у тому сенсі, що освіта 

відстаю від очікувань щодо використаннѐ цифрових технологій.  

Вище зазначені питаннѐ проблематики впровадженнѐ освітніх 

інновацій у заклади освіти займаятьсѐ такі науковці сучасності: І. Андрощук, 

Т. Алексююнко, Г. Апалат, В. Биков, С. Вернигора, А. Гуржій, С. Дзус, С. Ільченко, 

О. Івліюва, А. Кононенко, Л. Макаренко, Т. Метіль, В. Могилевська, 

М. Мусоріна, Л. Новохатько, Ю. Пивненко, М. Пригодій, Л. Сорока, В. Слабко, 

І. Смирнова, О. Спірін, Р. Шевченко-Перепьолкіна, М. Шишкіна, С. Яшанов, 

S. Kavanagh, A. Luxton-Reilly, B. Wuensche, Plimmer та ін.  

Освіта – це не хобі, але це може бути інформаційна розвага. Оскільки 

навчаннѐ ю найефективнішим, коли воно вклячаю позитивні (віртуальні) 

емоції. Особливо з сучасноя цифровоя генераціюя. Цифровому покоління, 

ѐке також називаять «генераціюя із семи екранів» – на телевізорі, 

комп’ятері, ноутбуці, планшеті, фаблеті, смартфоні та розумних годинниках – 

не можна і не слід навчати так, ѐк навчали його батьків. Дане цифрове 

поколіннѐ не може і не буде писати на дошці крейдоя. Заміна звичайної 

дошки білоя, а крейди – маркером маю лише один позитивний ефект – 

учитель перестаю вдихати крейдѐний пил і заплѐмовую свій «фірмовий» 

костям. Тобто це не спосіб мотивувати сучасних студентів накопичувати 

знаннѐ й розвивати навички длѐ їх практичного застосуваннѐ, адже це 

поколіннѐ звикло отримувати мультимедійну інформація з Інтернету через 

перераховані вище пристрої, більшість із ѐких інтерактивні, і воно очікую 

побачити щось більше, ніж у звичайному закладі (Makarenko, 2020). 

В умовах сьогоденнѐ, на допомогу викладачеві надані такі 

комплексні інтерактивні  можливості впровадженнѐ освітніх інновацій, ѐк:  

- Пакети прикладних програм із різним цільовим призначеннѐм 

(Microsoft Office, Lotus Smart Suite, Adobe FineReader, Adobe Page Maker, 

AutoCAD, Компас); 

- Сервіси длѐ створеннѐ інтерактивних завдань та групової роботи 

(LearningApps, Umaigra, Google Jamboard, Mindmeister); 

- Сервіси длѐ організації та проведеннѐ online-занѐть (Zoom, Google 

Meet); 

- Відкриті освітні електронні ресурси та курси (Prometeus, EdEra, 

Coursera); 
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- Середовища управліннѐ навчаннѐм (Google Classroom, Moodle, 

Blackboard); 

- Сервіси длѐ контроля знань (Google Forms, classtime);  

- Електронні бібліотеки (УкрЛіб, Libruk, Електронна бібліотека 

Національної бібліотеки України);  

- Інформаційно-динамічні системи методичного спрѐмуваннѐ 

(SMART-комплекси, Onlinetestpad); 

- Месенджери длѐ спілкуваннѐ з учнѐми (Viber, Telegram, WatsApp);  

- Прикладні програми та сервіси длѐ створеннѐ мультимедійного 

контенту (Довгополик, Бражнікова, 2019).  

Тому надзвичайно важливо шлѐхом масового та ефективного 

використаннѐ інноваційних освітніх технологій та дидактичних моделей, 

заснованих на ІТ, адаптувати освітня систему до цифрового поколіннѐ, 

тобто виконати цифрове перетвореннѐ ціюї системи. Роль викладача в 

закладі вищої освіти та майбутнього вчителѐ закладу загальної середньої 

освіти також повинна зміняватисѐ. З передавача готових знань він 

повинен стати наставником, ѐкий заохочую учнів шукати потрібну їм 

інформація у всесвітній павутині, аналізувати, переосмислявати та 

використовувати ІТ, і навіть синтезувати нові знаннѐ (Makarenko, 2015). 

Наразі підкреслимо, що інформаційні технології – це не панацеѐ від усіх 

проблем системи освіти, а лише інструмент, завдѐки ѐкому можна оновити 

форми та методи освітнього процесу, лекції та завданнѐ можна зробити 

більш інформативними та привабливими длѐ цифрового поколіннѐ.  

Майбутній учитель-бакалавр освіти з трудового навчаннѐ та 

технологій, вчитель трудового навчаннѐ, технологій та інформатики маю 

зберігати своя клячову роль у процесі інтерактивного навчаннѐ – 

створеннѐ привабливого інформаційно-освітнього середовища закладу 

освіти, оріюнтованого на потреби учнів закладів загальної середньої освіти.  

Упровадження даних ІТ-можливостей та, ѐк результат, можливостей 

розробленнѐ SMART-комплексів, передую вивченнѐ таких спеціальних 

предметів: Інформаційно-комунікаційні технології за професійним 

спрѐмуваннѐм; Методика навчаннѐ інформатики; Теоретичні основи 

інформатики та інформаційно-комунікаційні технології; Основи 

алгоритмізації та мови програмуваннѐ; Комп’ятерні мережі та Інтернет; 

Архітектура та базове програмне забезпеченнѐ комп’ятера; Комп’ятерна 

графіка; Комп’ятерне моделяваннѐ; Бази даних та інформаційні системи.  

Слід підкреслити, що авторитет викладача, його імідж та ефект від його 

роботи все більше залежатимуть не тільки від того, наскільки добре він 
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опановую предмет своюї дисципліни, використовую сучасну інформація та 

спілкуваннѐ, технології збору, обробки й викладаннѐ відповідного 

навчального матеріалу, а його самоосвітні та педагогічні здібності й харизма, 

що формуятьсѐ в період 1-2 курсів навчаннѐ на педагогічній спеціальності, 

завдѐки реалізації професійно-педагогічного циклу дисциплін в освітньо-

професійній програмі: Педагогіка; Психологіѐ; Методика трудового навчаннѐ, 

технологій і кресленнѐ; Методика навчаннѐ інформатики; Інклязивна освіта.  

У сучасній педагогіці ми маюмо справу з «Цифровим поколіннѐм» або 

ѐк його називаять Z, NET – це молоді ляди, народжені післѐ 1999 року. 

Так, поколіннѐм NET (у мережі) або (завжди на зв’ѐзку) вважаютьсѐ молодь, 

ѐка народиласѐ під час великого Інтернет-буму.  

Цифрове поколіннѐ – перше в історії, ѐке не уѐвлѐю повсѐкденного 

життѐ без ІТ. Вони виросли з комп’ятерноя мишкоя в руці, легко 

засвояять та використовуять нові цифрові технології. В освітній діѐльності 

ми маюмо їм запропонувати такі технології, ѐкі би сприѐли їх «цифровому 

життя», ѐкі би реалізовували їх потреби. На рис. 1 унаочнено 

систематизовані науковцѐми сучасності потреби цифрового поколіннѐ 

(О. Буров та ін., 2020).  

Перед системоя вищої освіти стоїть головний виклик – забезпечити 

належне навчаннѐ длѐ «цифрових» здобувачів, чий спосіб мисленнѐ та 

стиль навчаннѐ кардинально відрізнѐятьсѐ від попереднього, 

«паперового» поколіннѐ здобувачів, а особливо – від викладачів, частина з 

ѐких народиласѐ і закінчила своя формальну освіту до того, ѐк комп’ятери 

набули поширеннѐ в офісах та будинках були народжені до масового 

поширеннѐ комп’ятерів.  

 
Рис. 1. Потреби цифрового поколіннѐ 
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Розпочате нами експериментальне дослідженнѐ «Підготовка 

майбутніх учителів трудового навчаннѐ та технологій до використаннѐ 

SMART-комплексів в освітній діѐльності» ю передумовоя длѐ адаптації 

студентів цифрового поколіннѐ до системи оновленої вищої освіти 

держави. Запропонована нами адаптаціѐ ю складноя проблемоя, у 

вирішенні ѐкої повинні брати участь усі залучені: адміністраціѐ, викладачі 

інформатики, самі здобувачі вищої освіти-майбутні викладачі технології, 

звичайно, необхідно залучати найкращі лядські ресурси.  

Ми вважаюмо за потрібне запропонувати такі педагогічні умови 

реалізації нашого експериментального дослідженнѐ: 

 перехід від паперових підручників до ноутбуків та планшетів; 

 використаннѐ хмарних технологій, ѐкі значно полегшать доступ до 

навчальної інформації, доповняячи мультимедійні навчальні матеріали, 

що зберігаятьсѐ в пам’ѐті гаджетів, планшетів та комп’ятерів; 

 запровадженнѐ технологій віртуальної та доповненої реальності; 

 дидактичне використаннѐ SMART-комплексів. 

Перехід від паперових підручників до ноутбуків та планшетів  

Швидкі зміни з точки зору очікувань студентів щодо «ефективності» 

навчаннѐ та викладаннѐ, а також постійний вплив нових технологій, 

представлѐять значні фактори длѐ більшої інноваційності у вищій освіті. На 

нашу думку, викладачі повинні наполегливо дізнатисѐ більше про 

технологічні процеси навчаннѐ, щоб упровадити інновації у своїй освітній 

діѐльності. Викладаннѐ даю чудову можливість освіти впродовж життѐ і ми 

маюмо щастѐ бути частиноя спільноти здобувачів, що навчаятьсѐ в 

нашому університеті, ѐкий відкритий длѐ інновацій та дистанційного 

навчаннѐ за допомогоя регулѐрних сесій обміну знаннѐми.  

Метоя освітньої діѐльності викладача ю забезпеченнѐ кожного 

студента приюмним навчальним досвідом за допомогоя залученнѐ, 

самовідкриттѐ за допомогоя Інтернет-інструментів, індивідуальних роздумів, 

разом із участя в аудиторії та поза нея. Вважаюмо, що використаннѐ 

мультимедійних засобів навчаннѐ залучаю ѐк здобувачів, так і викладачів до 

навчаннѐ й постійного вдосконаленнѐ в області інновацій за допомогоя 

освітніх технологій із метоя підвищеннѐ ѐкості освіти (Смирнова, 2018).  

Ретельне вивченнѐ попиту та порівнѐльний аналіз пропонованих 

варіантів в освітній діѐльності ІДГУ засвідчили необхідність використаннѐ 

інтерактивних панелей. Дані варіанти були оцінені ѐк оптимальні з точки зору 

характеристик та цінового спрѐмуваннѐ. Обраний варіант – інтерактивна 

панель – ю оптимальноя, оскільки: маю високу роздільну здатність; дозволѐю 
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працявати вчителя та учня одночасно, оскільки панель розпізнаю 15 

одночасних точок доторку та не реагую на випадкові доторки; дозволѐю 

підклячати різноманітні пристрої, у тому числі ноутбук та смартфон; маю 

власну операційну систему з високим рівнем захисту; дозволѐю 

використовувати вбудовані освітні додатки, ѐкі не потребуять додаткової 

оплати; маю інтегрований кабінет учителѐ длѐ більш зручної роботи та 

індивідуальних налаштувань; маю вбудовану операційну систему, може бути 

вклячена до мережі закладу освіти. Чому освітѐни наголошуять на 

використанні інтерактивних панелей? Відповідь дуже проста. Майже всі 

здобувачі наразі маять сенсорні смартфони. З сенсорним екраном 

знаходѐтьсѐ фаблети, планшети, новіші ноутбуки та все-в-одному 

комп’ятери. Длѐ студентів технологіѐ використаннѐ сенсорного екрану – це 

щось цілком природне. А інтерактивна панель перетворяю звичайну лекція 

чи урок у цікаву гру, що підвищую їх пізнавальну активність та надаю 

можливість студентам зосередитись. 

Цікавоя й дуже корисноя функціюя панелей ю створеннѐ відеофайлу, 

що дозволить записати длѐ спільного використаннѐ та повторного 

відтвореннѐ ѐк відповідної презентації, так і послідовності додаткових 

позначень, написів та малянків, зроблених на окремих слайдах викладачем, 

у т.ч. його поѐсненнѐ та коментарі. Деѐкі виробники пропонуять своїм 

інтерактивним системам презентацій різні корисні аксесуари, такі ѐк камери 

длѐ документів, кольорові електронні маркери, планшети, клікери тощо. 

Використаннѐ хмарних технологій та систем управліннѐ навчаннѐм 

Ураховуячи, що здобувачі вищої освіти маять вже деѐку 

інформаційну підготовленість, то впровадженнѐ основ дистанційного 

навчаннѐ в освітня діѐльність не ю суттювоя проблемоя. Особливо 

позитивно це відчуваютьсѐ під час підготовки фахівців – майбутніх 

викладачів технологій, а саме теоретичних і методичних основ їх 

професійної підготовки (Androshchuk, 2020).  

Викладачі-науковці кафедри математики, інформатики та 

інформаційної діѐльності ІДГУ – Я. Воробйов, О. Дущенко, О. Івліюва, 

В. Мізяк, І. Смирнова та ін., дбаять про системну освітня підготовку 

майбутніх учителів технологій до розробленнѐ й використаннѐ 

електронних освітніх ресурсів, створеннѐ та впровадженнѐ SMART-

комплексів (Ivliieva, 2019; Мізяк, 2019, Смирнова, 2018). Длѐ реалізації 

дистанційного навчаннѐ в освітній діѐльності здобувачам Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету надана можливість організації 

навчаннѐ засобами Moodle. Особливо це стало актуальним під час 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219556205
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введеннѐ карантину. Викладачі маять змогу розміщувати матеріали, 

надавати консультаційні та дорадчі поради, контролявати виконаннѐ й 

оцінявати знаннѐ здобувачів вищої освіти.  

Під час вивченнѐ дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології 

за професійним спрѐмуваннѐм» майбутні вчителі трудового навчаннѐ, 

технологій та інформатики вчатьсѐ використовувати сучасні послуги мережі 

Інтернет, офісні онлайн-програми та системи управліннѐ навчаннѐм.  

Важливим у даному контексті ю вміннѐ налагодити зворотній зв’ѐзок 

зі здобувачами освіти. Нами запропоновано опанувати найбільш поширені 

месенджери, серед ѐких Viber, Telegram та WatsApp. Подамо на рис. 2 

приклад виконаного звіту про використаннѐ месенджера Viber, 

реалізований засобами  на платформи Moodle за дисципліноя 

«Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрѐмуваннѐм» 

длѐ 2 курсу освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійноя 

програмоя «Середнѐ освіта: трудове навчаннѐ та технології. Інформатика».  

 
Рис. 2. Приклад виконаного звіту за лабораторно роботоя на 

платформі Moodle (Викладач Довгополик К.) 

Викладачі ІДГУ вбачаять використаннѐ автоматизованої системи 

організації контроля знань, що вклячена до платформи Moodle, і надаю 

можливість додаваннѐ різних типів запитань: багатоваріантних, відкритих, 

на відповідність, есе, питаннѐ правильно/неправильно, на визначеннѐ 

пропущених слів, перетѐгуваннѐ об’юктів на картинку, розрахункові тощо, 

що створяю широкий простір длѐ проведеннѐ ѐкісного контроля знань. Під 

час терміну навчаннѐ проведені модульні контрольні роботи засобами 

автоматичного тестуваннѐ. Графічне зображеннѐ результатів тестуваннѐ 
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реалізовано в таблиці досѐгнень здобувачів 2 курсу освітнього ступеня 

бакалавр за освітньо-професійноя програмоя «Середнѐ освіта: трудове 

навчаннѐ та технології. Інформатика» (рис. 3).  

 
Рис. 3. Таблицѐ досѐгнень здобувачів 2 курсу освітнього ступеня 

бакалавр за освітньо-професійноя програмоя «Середнѐ освіта: трудове 

навчаннѐ та технології. Інформатика» 

Подаячи длѐ прикладу графічне зображеннѐ, реалізоване за 

результатами тестуваннѐ, зауважимо, що в Moodle автоматично формуятьсѐ 

діаграми, на ѐких відслідковуютьсѐ статистика результатів тесту (рис. 4).  

 
Рис. 4. Статистичні дані результатів модульної контрольної роботи з 

дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології за професійним 

спрѐмуваннѐм»  
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Викладачі кафедри математики, інформатики та інформаційної 

діѐльності майстерно використовували Zoom Meetings та Google Meet длѐ 

проведеннѐ лекційних, практичних, лабораторних, індивідуальних та інших 

видів занѐть на термін дії карантину, також реалізовано екзамени та інші 

форми контроля, за необхідності, і в усній формі, і з використаннѐм 

вищезазначених сервісів.  

Перевагами використаннѐ сервісів Zoom Meetings та Google Meet ю 

можливість комунікації зі студентами, демонстрації екрану длѐ великої 

кількості учасників, плануваннѐ свого часу через планувальник 

конференцій, викладач маю можливість керувати учасниками, тобто не 

допустити до занѐть сторонніх осіб, вимкнути звук, зупинити відео, 

налаштувати чат таким чином, щоб учасники не мали ні бажань, ні 

можливості відволікатисѐ на інші теми. Дуже корисноя функціюя ю 

перспектива віддалено керувати комп’ятером здобувача, у нашій практиці 

це було корисним за термін виконаннѐ здобувачами лабораторних робіт, 

за наѐвності труднощів під час виконаннѐ завданнѐ, та під час поѐсненнѐ 

допущених помилок у роботі здобувача.  

Запровадженнѐ технологій віртуальної та доповненої реальності 

На базі Ізмаїльського державного університету працяю Центр 

інноваційних технологій, у ѐкому здобувачі вищої освіти маять змогу 

набувати навичок роботи з новітніми розробками в галузі IT, а саме 

віртуальноя реальністя, 3D-принтерами, сучасним мережевим облад-

наннѐм, комплектами Arduino длѐ розробки електронних пристроїв та ін.  

На нашу думку, важливим ю набуттѐ здобувачами навичок роботи з 

віртуальноя реальністя та опануваннѐ основами розробки та 

моделяваннѐ VR-контенту, адже сучасне цифрове поколіннѐ, це 

поколіннѐ, ѐке повинне побачити та осѐгнути об’юкт вивченнѐ. Віртуальна 

реальність – це нереальний світ, створений за допомогоя комп’ятерної 

обчислявальної системи і ѐкісного аудіо- та відео обладнаннѐ. Це 

середовище, ѐке фізично не існую, його іноді називаять «нефізичноя 

реальністя». Дизайн зображень найчастіше виконуютьсѐ за допомогоя 

стереоскопічних окулѐрів, високої вартості. Додаткова інформаціѐ про 

почуттѐ лядини також надаютьсѐ через звук, ѐкий може бути частиноя 

моделяваннѐ. Зазвичай користувачі можуть контролявати поведінку 

віртуального середовища за допомогоя комп’ятера, клавіатури або 

спеціально розробленими пристроѐми, такими ѐк стилуси, контроллери та 

ін. Комплектаціѐ наборів може відрізнѐтисѐ в залежності від фірми 

виробника та характеристик самого пристроя.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Очевидно, що використаннѐ віртуальної реальності може зробити 

традиційні лекції чи вправи набагато інформативнішими та привабливішими 

длѐ здобувачів цифрового поколіннѐ. Неважко уѐвити «віртуальну 

прогулѐнку» по розкопках стародавнього міста, у всесвітньо відомій 

картинній галереї чи в заповіднику з екзотичними тваринами, де реальне та 

нереальне переплітаятьсѐ з метоя досѐгненнѐ максимального виховного 

ефекту. Використаннѐ віртуальної реальності длѐ створеннѐ тренажерів у 

таких випадках дозволѐю проводити більше тренувань за коротший проміжок 

часу, а це дозволѐю набути необхідних компетентностей без ризику 

травмуваннѐ, пошкодженнѐ майна, а також, що ю нагальноя потребоя, 

уникненнѐ забрудненнѐ навколишнього середовища.  

Звичайно, цѐ технологіѐ маю і свої недоліки. Неприюмним ефектом 

використаннѐ системи віртуальної реальності ю поѐва деѐких негативних 

наслідків длѐ здоров’ѐ лядини. Якщо лядина тривалий час працяю з VR, в 

неї з’ѐвлѐятьсѐ симптоми, що нагадуять «морську хворобу». Причиноя 

цього ю те, що тіло «говорить» мозку, що воно не рухаютьсѐ, але очі у 

віртуальній реальності бачать, що тіло рухаютьсѐ, тому виникаю дисонанс у 

мозку, що призводить до такої побічної реакції. Але ѐкщо використаннѐ 

технологій не ю надмірним, а використаннѐ буде суворо регламентованим 

правилами експлуатації та технікоя безпеки, з можливістя надаваннѐ 

організму часу длѐ адаптації, побічні ефекти можна зменшити або 

повністя уникнути (Kavanagh, 2017). 

На нашу думку, дані технології доцільно використовувати й під час 

навчаннѐ здобувачів за освітньо-професійноя програмоя «Середнѐ освіта: 

трудове навчаннѐ та технології. Інформатика», оскільки обов’ѐзковим ю 

використаннѐ верстатів, проте сучасна система освіти не в змозі 

забезпечити повністя всі потреби та швидкі зміни в оснащенні 

виробництва. Тому ми вважаюмо за доцільне використаннѐ тренажерів із 

використаннѐм VR длѐ тренувань роботи на верстатах, станках та іншому 

сучасному обладнанні (рис. 5). А також використаннѐ VR під час вивченнѐ 

дисциплін, спрѐмованих на здобуттѐ компетентностей у галузі 

моделяваннѐ та проюктуваннѐ.  

Дидактичне використаннѐ SMART-КОМПЛЕКСІВ 

Викладачі кафедри математики, інформатики та інформаційної 

діѐльності Я. Воробйов, О. Дущенко, К. Довгополик, О. Івліюва, В. Мізяк, І. 

Смирнова та ін. співпрацяять із ученими Інституту професійно-технічної 

освіти Національної академії педагогічних наук України щодо опрацяваннѐ 

дидактичного використаннѐ SMART-комплексів. Відомі науковці В. Биков, 
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А. Гуржій, А. Кононенко, П. Лузан, О. Радкевич та ін. проводѐть лекції та 

семінари длѐ викладачів і здобувачів вищої освіти, щодо розробки й 

упровадженнѐ інновацій у галузі IT, а саме організації освітнього 

середовища в закладах освіти та впровадженнѐ SMART-комплексів.  

 
Рис. 5. Навчальний симулѐтор по роботі зі складним технічним 

обладнаннѐм у віртуальній реальності на прикладі верстата з ЧПУ  

(Емельѐнов, 2017). 
 

Учені (Биков та Гуржій, 2019; Кононенко, 2020; Пригодій та Криворот, 

2020) визначаять SMART-комплекс ѐк комплексну інформаційну динамічну 

систему освітньо-методичного спрѐмуваннѐ, що відповідаю певним 

критеріѐм: specific, measurable, attainable, relevant, time-bound та маю 

статичну, динамічну й середовищну складові, надаю цілісну інформація 

про навчальний предмет із можливістя online-доступу до навчального 

інформаційно-освітнього середовища, а також забезпечую автоматизовану 

оцінку освітньої діѐльності здобувачів.  

Погоджуюмосѐ з думкоя науковців, що SMART-комплекси 

передбачаять використаннѐ великої кількості джерел, різноманіттѐ медіа, 

можливість швидко і просто підлаштовуватись під рівень і потреби слухача, 

індивідуальний підхід до кожного здобувача та розробки курсу, без втрати 

активного взаюмовигідного обміну власним досвідом та ідеѐми. Зручноя 

длѐ педагога ю можливість економії часу, ѐкий витрачаютьсѐ, адже наѐвна 

можливість редагуваннѐ вже наѐвного матеріалу, замість створеннѐ його з 

нулѐ. Це даю вчителя автоматизувати та оптимізувати власну роботу. А длѐ 

здобувачів освіти це новий простір длѐ пізнаннѐ, що підвищить його 

інтерес до предмету вивченнѐ та здобуттѐ інформатичних 

компетентностей (Макаренко, 2019; Яшанов, 2019).  
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На нашу думку, використаннѐ SMART-комплексів надаю певні переваги, 

серед ѐких оптимізаціѐ змістовного полѐ компетентностей, ѐких набуваю 

здобувач у процесі навчаннѐ; відбір найбільш ефективних методів, форм 

роботи та технологій педагогічного впливу длѐ своюї професійної діѐльності, 

ѐкі будуть найбільш актуальними длѐ сучасного поколіннѐ; застосовуваннѐ 

засобів та методів, що поглиблѐть диференціація та індивідуалізація 

навчаннѐ завдѐки можливості обирати зміст навчального матеріалу, темп і 

режим навчаннѐ; забезпеченнѐ покрокової реалізації індивідуальної 

освітньої траюкторії; формуваннѐ в учнів уміннѐ самостійного здійсненнѐ 

навчальної діѐльності з пошуку інформації, формуваннѐ культури когнітивної 

діѐльності, розвитку інтересу до пізнаннѐ, стимуляваннѐ мотивації до 

навчальної діѐльності (Довгополик, 2020). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Запропоновані нами технології створеннѐ віртуальних та змішаних 

реальностей все частіше використовуятьсѐ і спостерігаятьсѐ бум 

розповсядженнѐ гаджетів, пристроїв та мобільних додатків. Порѐд із 

індустріюя розваг, ці технології маять багато застосувань і в галузі освіти, ѐк 

практичне імітаційне навчаннѐ здобувачів із запропонованої нами 

спеціальності. Таким чином, традиційні методи презентації та навчаннѐ 

витіснѐятьсѐ або доповняятьсѐ з новими можливостѐми длѐ вирішеннѐ 

професійних завдань, головним чином у сферах, де потрібні відмінні 

спеціальні або професійні навички. Загальним длѐ всіх ю зусиллѐ, 

використовуячи необхідні застосунки, ѐким повинні навчатисѐ студенти, бути 

наближеними до більш безпосереднього досвіду, дій та сценаріїв, ѐкі маять 

бути підготовлені до ситуацій у реальному інформаційно-освітньому 

середовищі. Виникаю необхідність подальших досліджень розробки та 

впровадженнѐ SMART-комплексів у систему вищої освіти.   
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РЕЗЮМЕ 
Допополик Екатерина, Певсе Андрея, Смирнова Ирина. Опыт Измаильского 

государственного гуманитарного университета в области внедрениѐ образовательных 

инноваций. 

Отражен опыт Измаильского государственного гуманитарного 
университета в области внедрениѐ образовательных инноваций и особенности их 
применениѐ с целья повышениѐ мотивации соискателей высшего образованиѐ 
воспринимать знаниѐ и генерировать новые. Описанное внедрение образовательных 
инноваций в образовательный процесс соискателей высшего образованиѐ 
образовательно-профессиональной программы «Среднее: трудовое обучение и 
технологии. Информатика» первого уровнѐ высшего образованиѐ на получение 
образовательного степени бакалавр за специальностья 014 Среднее образование, 
предметнаѐ специальность 014.10 Трудовое обучение и технологии, области знаний 
01 Образование/Педагогика, квалификациѐ: Бакалавр образованиѐ по трудовому 
обучения и технологиѐм. Учитель трудового обучениѐ, технологий и информатики. 

Ключевые слова: образовательные инновации, электронные 
образовательные ресурсы, информационное образовательнаѐ среда, цифровое 
поколение, облачные технологии, SMART-комплексы, виртуальнаѐ реальность, 
учитель трудового обучениѐ и технологий. 

SUMMARY 
Dopopolyk Kateryna, Pevse Andrea, Smyrnova Iryna. Experience of Ismail State 

University of Humanities in introducing educational innovations. 

The problem of introducing educational innovations in educational establishments is 
analysed. The experience of Ismail State University of Humanities in introducing educational 
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innovations and, especially, in applying them in order to increase the motivation of the 
applicants for higher education to absorb knowledge and generate new ones is reflected. 
Description of the introduction of educational innovations in the educational process of the 
applicants for higher education in the educational and vocational programme “Secondary 
education: vocational training and technology. Informatics”, the first level of higher 
education for obtaining an educational baccalaureate degree in the specialty 014 Secondary 
education, subject specialty 014.10 Vocational education and technology, field of knowledge 
01 Education/Pedagogy, Qualifications: Bachelor of Education in Vocational Training and 
Technology. Teacher of vocational education, technology and informatics by teachers of the 
Department of Mathematics, Informatics and Information Activities of the Ismail State 
University of Humanities. Pedagogical conditions for the implementation of experimental 
research and ways of their introduction in educational process of higher education 
institutions are proposed. Modern information technologies have been identified to improve 
the quality of the educational process through the introduction of innovative technologies.   

Key words: educational innovations, electronic educational resources, information 
educational environment, digital generation, cloud technologies, SMART-complexes, virtual 
reality, teacher of labour training and technologies. 
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технічної культури фахівцѐми менеджерських спеціальностей задлѐ полегшеннѐ 
процесу їхньої адаптації до фахової діѐльності. 

Ключові слова: інтелектуальний капітал, професійне навчаннѐ, менеджер, 
колективне навчаннѐ, краудсорсинг, інтелектуальне управліннѐ знаннѐми, технічна 
культура. 

 

Постановка проблеми. Інтелектуальний капітал ю одним із клячових 

ресурсів в умовах інформатизації суспільства, ѐкий ю основоя трудової 

діѐльності фахівців будь-ѐкої галузі і впливаю на її ефективність. Сучасна 

освіта визначаю пріоритет інтелектуальній діѐльності її працівників, чим 

поѐсняютьсѐ її значимість. Тому проблема впливу інтелектуального 

капіталу на результати діѐльності суб’юктів освітньої діѐльності ю 

надзвичайно актуальноя в теперішній час.  

У зв’ѐзку з цим зростаю інтерес до проблеми формуваннѐ 

інтелектуального капіталу ѐк складової технічної культури фахівцѐ в умовах 

професійного навчаннѐ, оскільки саме технічна культура фахівцѐ в галузі 

менеджменту забезпечую адаптуваннѐ до майбутньої фахової діѐльності, 

конкурентоспроможність на ринку праці. 

Аналіз актуальних досліджень. Незалежно від того, чи чекаюмо ми 

цього усвідомлено, умови веденнѐ бізнесу зміняятьсѐ і стикаятьсѐ з 

новими проблемами. І в цьому новому середовищі успіху та прогресу 

компаній заважаять не технічні, а соціальні (лядські) та економічні 

фактори. Або, ѐк ми вважатимемо «у світі відбуваютьсѐ величезна 

трансформаціѐ, у ѐкій головним економічним ресурсом вже не ю 

традиційні фактори виробництва, але основним ресурсом длѐ організацій 

та економіки будуть знаннѐ». Іншими словами, сьогодні успіх компанії все 

менше й менше залежить від розподілу фізичних та фінансових ресурсів і 

все більше від здатності стратегічно управлѐти знаннѐми й розвивати 

корпоративний інтелектуальний капітал.  

Вихідними теоретичними положеннѐми нашого дослідженнѐ 

вважатимемо ґрунтовні праці професійної школи (С. Батишев, А. Белѐюв, 

І. Зѐзян, В. Кремень, П. Лузан. Н. Ничкало, В. Радкевич), методології 

професійної освіти (В. Биков, С. Гончаренко, Р. Гуревич, А. Гуржій, О. Отич, 

Л. Лукѐнова, М. Тюловата та ін.), психологічних особливостей формуваннѐ 

професійних умінь і навичок (І. Бех, Г. Костяк, Н. Кузьміна, А. Маслоу та ін.).  

Мета дослідження полѐгаю у вивченні та аналізі важливих ѐкостей 

формуваннѐ інтелектуального капіталу ѐк складової технічної культури 

фахівцѐ в умовах професійного навчаннѐ. 

Методи дослідження: загальнонаукові методи аналізу теоретичних 

аспектів досліджуваної проблеми: аналіз, порівнѐннѐ, узагальненнѐ.  
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Виклад основного матеріалу. Професійне навчаннѐ ю періодом 

професійної ідентифікації, засвоюннѐ знань, умінь і навичок длѐ майбутньої 

професійної діѐльності, длѐ формуваннѐ інтелектуального капіталу 

особистості ѐк складової технічної культури фахівцѐ. Воно покликане 

забезпечити особистості здобуттѐ освітньо-професійної кваліфікації та 

формуваннѐ клячових компетентностей, вихованнѐ психологічної готовності 

до майбутньої професії. Об’юктивний рівень професійної підготовки фахівцѐ 

визначаютьсѐ сформованістя його професійних і особистісних ѐкостей, 

загальної, професійної, інформаційної та технічної культури тощо. 

Інтелектуальний капітал (інтелектуальні активи) компанії 

Задлѐ визначеннѐ інтелектуальної складової особистості, потрібно  

опрацявати й схарактеризувати інтелектуальну складову компанії ѐк 

необхідної технічної складової загальної вартості всіюї фірми. У ѐкості 

елементарного, але наочного прикладу ролі інтелектуальних 

(нематеріальних) активів у формуванні ринкової вартості компанії, у межах 

реалізації менеджерського підходу до загальної складової, у  м. к. 1 подано 

біржовий рейтинг (Александрова, 2016) двох популѐрних компаній.  

Таблицѐ 1 

Біржовий рейтинг компаній Microsoft та Джонсон і Джонсон 

Компаніѐ Бухгалтерська 
вартість (CC ) 

Ринкова вартість (PS ) Співвідношеннѐ PS / 
SS 

Microsoft 65 387 мільйонів 
доларів e. 

336 285 мільйонів 
доларів e. 

5.14 

Джонсон і 
Джонсон 

38 488 мільйонів 
доларів e. 

194 717 мільйонів 
доларів e. 

5.06 

 Очевидно, що ринкова вартість компанії може багаторазово 

перевищувати її балансову вартість (матеріальні активи). Але звідки цѐ 

велика різницѐ? З них «невидимі» длѐ балансу, але вирішальні длѐ успіху 

компанії інтелектуальні ресурси, такі ѐк лядський потенціал, ѐкість 

відносин із кліюнтами, патенти, ноу-хау, організаційна ефективність тощо. 

На думку дослідників (Александрова, 2016), інтелектуальний капітал 

компанії містить три основні складові: 

 лядський капітал (знаннѐ, навички, досвід, потенціал та 

мотиваціѐ працівників); 

 структурний капітал (інфраструктура, бізнес-процеси, 

організаційна культура, корпоративна політика, інформаціѐ, інновації, 

стандарти, патенти); 

 капітал відносин (бренд, корпоративна репутаціѐ, задоволеність 

та довіра до кліюнтів, партнерів та інших зацікавлених сторін). 
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 В умовах сьогоденнѐ, цей «незримий» ресурс – інтелектуальний 

капітал набагато цінніший за всі інші ресурси менеджерських компанії, 

кряінгових центрів та морських агентів. Але його розпізнаваннѐ, 

виміряваннѐ та управліннѐ вимагаять специфічних навичок, оскільки воно 

невіддільне від «життѐ компанії» і важке длѐ наслідуваннѐ. 

Інтелектуальна економіка, заснована на знаннѐх 

Управліннѐ економічними знаннѐми не ю новиноя длѐ керівників та 

управлінців компаній, але лише на початку даного століттѐ почали 

усвідомлявати потребу в усебічній концепції та стратегії в галузі 

інтелектуального управліннѐ компаніѐми. Вираз Білла Клінтона 

багатозначно іляструю причини ціюї зміни: «У сучасній економіці знань те, 

що ви зароблѐюте, залежить від того, про що ви дізнаютесь».  

Самі по собі знаннѐ – інтелект – це подібний ресурс, ѐк матеріальні, 

енергетичні та фінансові ресурси підприюмства. Використаннѐ ресурсу знань 

та його оптимізаціѐ ю не менш важливим, ніж використаннѐ кожного з інших 

ресурсів, особливо, під час формуваннѐ технічної культури фахівцѐ, оскільки:  

 знаннѐ забезпечуять конкурентну перевагу; 

 тенденціѐ полѐгаю у зростанні частки вартості продукції, що 

створяютьсѐ знаннѐми, технічними тощо, а не фізичними ресурсами; 

 знаннѐ – це високоліквідний ресурс, ѐкий можна легко перенести 

в товар і продати; 

 найм – це придбаннѐ компетентностей, а не годин роботи. 

Знаннѐ маять свій «життювий цикл» (Козаков, 2001) і ю надбаннѐм, 

ѐке в сучасних умовах бурхливого розвитку науки і техніки дуже швидко 

старію. Інвестуваннѐ в навчаннѐ впродовж життѐ та самостійне навчаннѐ ю 

необхідноя умовоя розвитку конкурентоспроможності фахівцѐ. 

Економіка, заснована на знаннѐх, ю новим соціально-економічним 

середовищем розвитку інтелектуального бізнесу, у ѐкому подаютьсѐ таке 

трактуваннѐ техніко-технологічного підходу (Сгадова, 2003): 

 комунікаційні технології створяять глобальну конкуренція; 

 інформаційні технології ю невід’юмним складником інформаційної, 

техніко-технологічної та загальної культури особистості; 

 інновації набагато важливіші за масове виробництво; 

 інвестиції спрѐмовуятьсѐ на знаннѐ та інформація за рахунок 

оновленнѐ техніки – нових машин та обладнаннѐ; 

 контроль за інтеграціюя нематеріальних активів ю найважливішоя 

компетентністя управлінцѐ. 
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Інтелектуальна економіка, заснована на знаннѐх, базуютьсѐ на трьох 

взаюмопов’ѐзаних процесах – створенні, передачі й використанні знань. 

Безперестанно нестійке середовище вимагаю від організації формуваннѐ та 

володіннѐ необхідними знаннѐми, гнучкістя, уміннѐм швидкого та 

адекватного реагуваннѐ на нові зміни, регулѐрного оновленнѐ технічного 

парку підприюмства, агентств та компаній. Знаннѐ в організації набуваятьсѐ 

в процесі тривалого навчаннѐ та набуттѐ досвіду, але їх можна негайно 

втратити з виходом на пенсія або «внутрішнім переїздом» працездатних 

працівників. Знаннѐ не можна втрачати ні за ѐких обставин. Тому, щоб 

стати корпоративним активом, знаннѐ потрібно систематизувати, 

накопичувати, зберігати, ділитисѐ й передавати, інтегрувати в бізнес-

процеси, практику управліннѐ та культуру організації.  

Інтелектуальна «навчальна організаціѐ» та «колективне 

навчаннѐ» 

На початку цього тисѐчоліттѐ з’ѐвилосѐ ще одне ѐвище – «навчальна 

організаціѐ», тобто «організаціѐ, ѐка постійно розвиваю здатність 

створявати свою майбутню». Уперше це понѐттѐ  м. ктних ую американець 

Сенге. За статутом, дана організаціѐ створяю умови, заохочую й 

винагороджую навчаннѐ впродовж життѐ, гнучкість та готовність до змін, 

систематичне мисленнѐ та творчість своїх працівників. «Колективне 

навчаннѐ»  це соціальний процес (Makarenko et al., 2020), ѐкий створяю 

групову інтелектуальну синергія шлѐхом об’юднаннѐ зусиль у пошуку 

рішень конкретних проблем. Процес взаюмних досліджень (знань), 

передачі значеннѐ та зворотного зв’ѐзку – це еволяційний процес 

удосконаленнѐ колективних знань та побудови інтелектуального 

соціального капіталу, що необхідний длѐ розвитку та здатності компанії 

відповідати викликам майбутнього.  

Сучасні інтелектуальні засоби спілкуваннѐ, у т.ч. соціальні медіа, 

дозволили вивчення та обміну знаннѐми й досвідом вийти за рамки 

офіційних меж організації. У пошуках інтелекту, розуму, талантів, 

інноваційних рішень та креативних ідей багато великих міжнародних 

компаній уже використовуять інтелектуальний потенціал не лише власних 

співробітників, а й різних спільнот лядей, ѐких компаніѐ не знаю. У зв’ѐзку з 

цим значну популѐрність набули такі моделі інтелектуального розвитку, ѐк:  

 «навчаннѐ через краудсорсинг»  «інтелектуальний обмін»  

обмін ідеѐми та рішеннѐми, набуттѐ знань та інформації від великих груп 

лядей (середовища в Інтернеті), ѐкі перебуваять поза традиційними 

працівниками та партнерами (IBM, Google); 
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 «практика інтелектуальної спільноти»  ѐк правило, це сайти 

длѐ вирішеннѐ конкретних корпоративних завдань та проблем, де вам 

платѐть «за штуку», застосовуютьсѐ погодинний або конкурентний елемент, 

оголошуячи конкурс із призами (Amazon Mechanical Turk, Innocentive, 

Matlab, Foldit); 

 «серйозні ігри»  інтелектуальні платформи, розроблені за ігровим 

принципом, ѐкі також привабляять багатьох учасників, оскільки витѐгуять 

творчі ідеї за допомогоя розваг та інтелектуальних запропонованих ігор. 

Інтелектуальне управліннѐ знаннѐми на рівні компанії 

Проведене нами опитуваннѐ (Bakhmat et al., 2020) показую, що понад 

80 % менеджерів визнаять, що інтелект та знаннѐ ю стратегічно важли-

вими, але лише 6 % компаній маять чіткі концепції та системи «інтелект-

туального управліннѐ». Інтелектуальне управліннѐ знаннѐми – це управ-

лінська інтелектуальна функціѐ, набір управлінських практик длѐ розпізна-

ваннѐ, систематизації, зберіганнѐ знань та досвіду успішних співробітників на 

всіх рівнѐх компанії, а також наданнѐ, передачі цих знань та досвіду всім 

іншим з метоя підвищеннѐ ефективності роботи й досѐгненнѐ інтелект-

туальної організаційної ефективності. Наѐвність таких чинників ю вирішаль-

ними длѐ реалізації успішного «інтелектуального управліннѐ знаннѐми»: 

 інтелектуальна культура – системне регулѐрне навчаннѐ та 

обмін знаннѐми й досвідом в організації. У творчому технічному навчанні 

потенціал організацій виміряютьсѐ не лише показником того, що відомо, 

але й тим, ѐк вчитисѐ (ефективність навчального процесу, ефективність 

освітньої діѐльності); 

 інтелектуальна побудова – формуваннѐ технічної та 

організаційної інфраструктури в галузі інтелектуального управліннѐ 

знаннѐми в компанії; 

 інтелектуальна спроможність менеджерів компаній 

(Andriushchenko et al., 2018). 

Науковцѐм сучасності, наразі, відомо два основні «стратегічні 

підходи» до інтелектуального управліннѐ знаннѐми: 

 стратегії, оріюнтовані на інтелектуальні технології; 

 стратегії, оріюнтовані на високоінтелектуальних лядей. 

Перший підхід наголошую на можливості створявати, зберігати та 

використовувати задокументовані знаннѐ з акцентом на використаннѐ 

інтелектуальних технологій. Стратегіѐ вимагаю визначеннѐ набору правил 

відповідно до того, що робити в усіх можливих обставинах. Інтелектуальний 

обмін знаннѐми ю формальним (Andriushchenko et al., 2018). 
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Другий підхід наголошую на обміні досвідом та знаннѐми через 

взаюмодія між високоінтелектуальними лядьми. Стратегіѐ наголошую на 

внутрішніх тренінгах, використанні соціальних мереж, наставництві, 

коучингу, обміні командами, особистих контактах, а знаннѐ, ѐк 

інтелектуальний продукт, передаятьсѐ переважно неформально. 

Природно, що найвищого ефекту можна досѐгти, інтегруячи обидві 

стратегії. Незалежно від обраної стратегії, роль інтелектуального управліннѐ в 

процесі управліннѐ знаннѐми, на рівні компанії, залишаютьсѐ вирішальноя. 

Навички, ѐкими повинні володіти сучасні інтелектуали-менеджери, прихильні 

до інтелектуального управліннѐ знаннѐми, характеризуятьсѐ: 

 високий рівень емоційного інтелекту та здатності до постійного 

навчаннѐ й розвитку інших; 

 здатність розроблѐти стандарти компетентності та оцінявати 

потенціал працівників; 

 здатність виѐвлѐти інформаційні потреби та дефіцити, 

контроляячи ѐкість знань у контексті змін у навколишньому середовищі та 

стратегії компанії; 

 здатність формувати загальну, організаційну та технічну культуру, 

тощо, ѐкі заохочуять інновації, креативне й систематичне мисленнѐ, навчан-

нѐ впродовж життѐ, обмін і передачу знань та інтелектуального досвіду; 

 бажаннѐ підтримувати відкриті внутрішні комунікації компанії, 

вільний обмін, висловляваннѐ та рух думок, ідей та інтелектуальних 

пропозицій; 

 здатність розуміти інтереси та інтегрувати інтелектуальний капітал 

компанії з очікуваннѐми своїх кліюнтів, постачальників, партнерів та інших 

зацікавлених сторін. 

Інтелектуальні підходи до практичного управліннѐ знаннѐми на 

рівні компанії 

В умовах сьогоденнѐ, у практиці компаній використовуятьсѐ та 

поюднуятьсѐ різні моделі та підходи длѐ створеннѐ, збереженнѐ та 

передачі знань, таких ѐк: 

 розробка та впровадженнѐ моделей компетентності компанії; 

 портали корпоративного управліннѐ знаннѐми – забезпечуять 

через «пошукові системи» та класифікація інформації різні рівні доступу 

персоналу до цифрової інформації даних та бібліотек, що зберігаятьсѐ ѐк у 

різних системах організації, так і в зовнішніх джерелах. 

Інтелектуальні дані представлені таким чином, щоб максимально 

підтримати процес кваліфікації, прийнѐттѐ рішень і пов’ѐзані з обміном 
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знаннѐми про практичне вирішеннѐ проблем, реалізація функціональних 

зобов’ѐзань та інтелектуальну бізнес-стратегія: 

 деѐкі компанії надаять код доступу до певного рівнѐ на порталі 

своїм клячовим кліюнтам та партнерам; 

 комунікаційні платформи длѐ управліннѐ процесами, розподілу 

завдань, операцій та нарад, не залишаячи робочого місцѐ; 

 платформи длѐ просуваннѐ інновацій та залученнѐ працівників 

(пропозиції, раціоналізаціѐ, вирішеннѐ практичних випадків, кола ѐкості); 

 вступні програми длѐ нових співробітників; 

 цифрові процедури, за допомогоя ѐких нові співробітники 

самостійно шукаять інформація та перевірѐять свої знаннѐ; 

 ротаціѐ ролей та управліннѐ безперервністя; 

 реінжиніринг – оріюнтовані на процес ролі, забезпечуять передачу 

знань та багатофункціональність працівника (працівника) у межах (від 

входу до результату) конкретного технологічного процесу;  

 створеннѐ гнучких і тимчасових  м. ктних команд длѐ вирішеннѐ 

конкретних проблем, ѐкі забезпечуять багатофункціональність та передачу 

офіційних і неформальних знань по вертикалі та горизонталі в структурах 

організації; 

 ланцягова реакціѐ знань (передача досвіду) – обмін досвідом 

допомагаю розмістити нові ідеї та знаннѐ длѐ даного контексту, ѐкі були 

розроблені й успішно застосовані в іншому середовищі; 

 електронні платформи длѐ самонавчаннѐ; 

 особисті плани професійного розвитку; 

 наставництво та коучинг; 

 програми управліннѐ талантами в організації; 

 участь у корпоративному тренінгу; 

 групові дискусії; 

 участь у семінарах та конференціѐх; 

 консультуваннѐ та передача діѐльності зовнішнім партнерам. 

Інтелектуальне управліннѐ знаннѐми слід розглѐдати не ѐк 

епізодичну ініціативу, а ѐк інтегровану систему в загальній корпоративній 

політиці. 

Завдѐки виѐвлення та управління інтелектуальним капіталом 

менеджери маять можливість цілеспрѐмовано й ефективно використовувати 

потенціал своїх організацій длѐ досѐгненнѐ своїх стратегічних цілей. 

Заниженнѐ та непрофесіоналізм у цій галузі можуть бути фатальними. 
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Якщо власний інтелектуальний капітал не використовуютьсѐ, він 

втрачаютьсѐ, або, ѐк стверджую Джофф Уайльд, редактор журналу 

Intellektual Assets: «Інтелектуальна власність повинна розглѐдатисѐ ѐк 

основний актив длѐ компаній. Длѐ тих, кому вдаютьсѐ використовувати 

його таким чином, винагорода може бути величезноя. Однак, ті, хто 

вирішить це ігнорувати, не будуть довго займатисѐ бізнесом». 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Урахувавши вищевикладені аспекти інтелектуальних можливостей, 

вважаюмо, що процес формуваннѐ технічної культури майбутніх 

менеджерів доречно реалізовувати за курсами навчаннѐ. На перших 

курсах доречно убезпечити опануваннѐ здобувачами вищої освіти системи 

технічних та технологічних  знань. На фазі переходу від освітньої до 

професійної діѐльності вбезпечувати набуттѐ прикладних навичок 

технічного спрѐмуваннѐ в ході спеціалізованого менеджерського 

функціонуваннѐ. Це передбачаю засвоюннѐ ними ціннісних пріоритетів, 

ідеалів, гуманістичних цілей і моделей поведінки.  

При цьому вважаюмо за доцільне наголосити, що набуттѐ технічної 

культури фахівцѐми менеджерських спеціальностей полегшую процес 

їхньої адаптації до фахової діѐльності, робить їх більш 

конкурентоспроможними порівнѐно з випускниками інших закладів вищої 

освіти, допомагаю проѐвити своя індивідуальність. Шлѐхами розвитку та 

формуваннѐ технічної культури майбутніх фахівців менеджерських 

спеціальностей, на нашу думку, ю:  

1. Оволодіннѐ системоя інтелектуальних технічних знань, 

розширеннѐ технічної ерудиції, збагаченнѐ професійної компетентності.  

2. Розвиток менеджерських здібностей (інтелектуальних, 

організаційних, комунікативних, перцептивних, сугестивних, пізнавальних, 

дослідницьких та ін.).  

3. Оволодіннѐ інноваційними техніками (технікоя мовленнѐ, 

голосом, дикціюя; формуваннѐ культури зовнішнього виглѐду, 

дисциплінованості, ініціативності тощо).  

4. Формуваннѐ менеджерського такту, уміннѐ володіти своїми 

почуттѐми та емоціѐми.  

5. Вивченнѐ й аналіз передового економічного досвіду.  

Зазначене доцільно реалізувати в системі інтелектуальної 

самостійної роботи фахівців, шлѐхом підготовки до участі в економічних 

конференціѐх, написаннѐ наукових робіт технічної спрѐмованості, участі в 

економічних конкурсах, семінарах та міжнародних нарадах. 
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РЕЗЮМЕ 
Житомирская Татьяна, Кононенко Андрей, Хищенко Олег, Остапчук Тарас. 

Интеллектуальный капитал как составлѐящаѐ технической культуры специалиста. 
В статье раскрыты понѐтиѐ интеллектуального капитала компании, 

интеллектуальной экономики, основанной на знаниѐх, интеллектуальной «учебной 
организации», «коллективного знаниѐ». Обработана и охарактеризована 
интеллектуальнаѐ составлѐящаѐ компании, как необходимой технической 
составлѐящей общей стоимости всей фирмы. Определены основные современные 
интеллектуальные средства общениѐ. Освещены модели интеллектуального 
развитиѐ («обучение через краудсорсинг», «практика интеллектуального 
сообщества», «серьезные игры») и факторы успешного «интеллектуального 
управлениѐ обучением» (интеллектуальнаѐ культура, интеллектуальное 
построение, интеллектуальнаѐ способность менеджеров компаний). 

Охарактеризованы навыки современных интеллектуалов-менеджеров и 
интеллектуальные подходы практического управлениѐ знаниѐми на уровне 
компании. Исследована и охарактеризована стратегиѐ формированиѐ технической 
культуры будущих менеджеров, пути ее развитиѐ и формированиѐ. Отмечена 
необходимость приобретениѐ технической культуры специалистами менеджерских 
специальностей длѐ облегчениѐ процесса их адаптации к профессиональной 
деѐтельности. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, профессиональное обучение, 
менеджер, коллективное обучение, краудсорсинг, интеллектуальное управление 
знаниѐми, техническаѐ культура. 
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SUMMARY 
Zhytomyrska Tetiana, Kononenko Andrii, Khyshchenko Oleh, Ostapchuk Taras. 

Intellectual capital as a component of the technical culture of the specialist. 
The article reveals the concept of intellectual capital of the company, intellectual 

economy based on knowledge, intellectual “educational organization”, “collective 
knowledge”. The intellectual component of the company as a necessary technical component 
of the total value of the whole firm is worked out and characterized. The intellectual 
resources are decisive for the company’s success: human potential, quality of customer 
relations, patents, know-how, organizational efficiency, etc. It is noted that for the formation 
of knowledge as a corporate asset it is necessary to systematize, accumulate, store, share 
and transfer, integrate into business processes, management practices and organizational 
culture. The evolutionary process of improving collective knowledge and building intellectual 
social capital, which is necessary for the development and ability of a company to meet the 
challenges of the future, is the process of mutual research, value transfer and feedback. 

The basic modern intellectual means of communication are defined. Models of 
intellectual development (learning through crowdsourcing, “intellectual community 
practice”, “serious games”) and factors of successful “intellectual learning management” 
(intellectual culture, intellectual construction, intellectual ability of company managers) are 
highlighted. 

The skills of modern intellectuals-managers and intellectual approaches of practical 
knowledge management at the company level (strategies focused on smart technologies 
strategies, focused on highly intelligent people) are characterized. The strategy of formation the 
technical culture of future managers, ways of its development are investigated and 
characterized. Emphasis is made on the need to acquire technical culture by specialists in 
management spheres in order to facilitate the process of their adaptation to professional 
activities. 

Key words: intellectual capital, professional training, manager, collective training, 
crowdsourcing, intellectual knowledge management, technical culture. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті висвітлено сутність понѐттѐ «дистанційна освіта» й надано його 

авторське трактуваннѐ. Розглѐнуто основні форми дистанційної освіти під час  
вивченнѐ англійської мови у ЗВО (дистанційне навчаннѐ ѐк частина змішаного 
навчаннѐ – комбінуваннѐ традиційного навчаннѐ в аудиторії та дистанційного 
навчаннѐ, ѐке інкорпоруютьсѐ в виглѐді окремих необхідних елементів, наприклад 
консультуваннѐ по скайпу; дистанційне навчаннѐ ѐк окремий, самостійний вид 
навчаннѐ, тобто у виглѐді онлайн-курсів. Це можуть бути короткострокові 
програми, з отриманнѐм сертифікату або без нього, програми підвищеннѐ 
кваліфікації і навіть програми бакалаврату та магістратури). Відмічено, що  
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викладачі англійської мови, зокрема, ѐк носії інформації, повинні не просто передати 
учнѐм власні знаннѐ та провести активація кожного з компонентів навчальної 
системи, а ще й відтворявати зміст навчальних курсів у такому виглѐді, щоб кожен 
із них зміг сприйнѐти, зрозуміти й систематизувати отримані знаннѐ. Виокремлено 
етапи викладаннѐ англійської мови  в умовах дистанційної освіти: підбір технічного 
оснащеннѐ; проведеннѐ пробного занѐттѐ; визначеннѐ основних методів і прийомів 
навчаннѐ; тренінг основних видів мовленнювої діѐльності; підбиттѐ підсумку роботи 
на занѐтті. Важливо, що переглѐд різних фільмів англійськоя мовоя – це один із 
найкращих варіантів поповнити свій вокабулѐр сучасними розмовними виразами. 
Сформовано чинники, що впливаять на ефективність формуваннѐ навичок читаннѐ 
англійськоя мовоя. Окреслено додатки та платформи, розроблені з метоя 
формуваннѐ навичок читаннѐ і письма у процесі викладаннѐ англійської мови в 
дистанційній формі. Запропоновано рекомендації викладачам щодо ефективного 
проведеннѐ занѐттѐ з англійської мови в умовах дистанційної освіти. 

Ключові слова: освіта, дистанційна освіта, інформаційні ресурси, платформа, 
англійська мова, занѐттѐ, іншомовна комунікативна компетенціѐ. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні спостерігаютьсѐ активне 

проникненнѐ мережевих технологій у різні сфери суспільного життѐ, що 

призводить до активних змін у сфері освіти. Соціальні мережі, електронна 

пошта, Skype, інформаційні ресурси тощо, безсумнівно, допомагаять у 

вивченні іноземної мови. Відповідно, методика викладаннѐ англійської 

мови переходить на новий високотехнологічний рівень, упроваджуятьсѐ 

передові освітні технології та програми. У даному контексті особливої 

актуальності набуваю форма дистанційного навчаннѐ, що розвиваютьсѐ 

стрімко й динамічно, може бути представлена такими формами організації 

занѐть, ѐк відеоконференції, чат-урок, веб-урок, аудіо-семінар, «Круглі 

столи», займаячи міцні позиції в системі мовної освіти. 

Справжнѐ система вивченнѐ англійської мови повинна оріюнтувати 

студентів на бажаннѐ отримати знаннѐ; забезпечувати індивідуально-

адаптованими навчальними посібниками; дати їм можливість займатисѐ за 

індивідуальним графіком; відразу оцінявати результати навчаннѐ. Тому 

дистанційне викладаннѐ англійської мови виступаю  ѐк педагогічна 

інноваціѐ, ѐка добре себе зарекомендувала в сфері освіти та підготовки 

висококваліфікованих кадрів. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми викладаннѐ іноземної мови 

розглѐдаласѐ такими вченими, ѐк Є. Адамович, Г. Барабанова, 

М. Біболютова, М. Богачик (Богачик, 2020, с. 184-187), О. Галинська 

(Галинська, 2015, с. 27-28), Т. Герасимчук (Герасимчук, 2019, с. 332-336), 

С. Григоренко (Григоренко, 2018), А. Дуброва (Дуброва, 2018, с. 126-130), 

А. Едігер, Б. Ельконін, Т. Єременко, А. Жуванов, Л. Кемерон, З. Кличнікова, 

Г. Козловська (Козловська, 2017, с. 28-38), М. Котирло (Дуброва, 2018, 
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с. 126-130), В. Котлѐрова (Котлѐрова, 2016, с. 124-130), О. Кузьменко, 

Т. Купер, О. Лещенко (Лещенко, 2017, с. 28-38), Є. Пассова, В. Плахотник, 

Дж. Райлі, І. Роберт (Роберт, 2014, с. 298), І. Сагалаева (Сагалаев, 2018,), 

М. Ткач (Ткач, 2016, с. 124-130), Н. Фісунова (Фісунова, 2018), В. Фоломкіна, 

А. Хуторський (Хуторской, 2004, с. 541) та іншими.  

Проте, нині перед освітнім процесом постаять нові виклики, ѐкі 

вимагаять забезпечити викладаннѐ англійської мови в умовах 

дистанційного навчаннѐ. Тому виникаять обґрунтовані підстави вважати 

актуальним питаннѐ адаптації сучасних стратегій викладаннѐ англійської 

мови до реалій сьогоденнѐ. 

Метою статті ю вивченнѐ особливостей викладаннѐ англійської мови 

в умовах дистанційної освіти. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети було 

використано такі методи дослідженнѐ, ѐк теоретичний аналіз літератури, 

спостереженнѐ, узагальненнѐ методичного досвіду, описовий метод. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі обов’ѐзковоя 

складовоя успішного оволодіннѐ професіюя і просуваннѐ по кар’юрних 

сходах ю знаннѐ англійської мови, тому її вивченнѐ під час підготовки у ЗВО 

ю доцільним і необхідним. 

Існуячі на даному етапі в системі вищої освіти України форми 

навчаннѐ (очна, очно-заочна й заочна) роблѐть можливим і навіть 

вимагаять тіюя чи іншоя міроя застосуваннѐ методів дистанційного 

навчаннѐ, що можливо лише за допомогоя телекомунікаційних і 

інформаційних технологій. Під дистанційноя освітоя розуміютьсѐ особлива 

форма заочної освіти, до ѐкої відносѐть занѐттѐ, що проводѐтьсѐ з 

використаннѐм інтернет-ресурсів і аудіовізуальних засобів. Відзначимо, що 

замість традиційних форм у нинішніх умовах все частіше застосуятьсѐ 

Інтернет-навчаннѐ. Воно особливо зручно длѐ представників тих вікових і 

соціальних груп, ѐкі змушені віддавати перевагу навчання без відриву від 

місцѐ трудової діѐльності. 

За визначеннѐм Е. Полат, дистанційна освіта – система навчаннѐ, під 

час ѐкої учні та викладач взаюмодіять між собоя на відстані та 

використовуять усі компоненти освітнього процесу: цілі, методи, 

організаційні форми та засоби навчаннѐ (Полат, 2004, с. 28). 

Вчений І. Роберт під терміном «дистанційна освіта» розумію процес 

інтерактивної взаюмодії між студентом, викладачем та інтерактивним 

джерелом інформаційного ресурсу, під час ѐкого відбуваютьсѐ 
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передаваннѐ знань, формуваннѐ вмінь і навичок, що здійсняютьсѐ в 

умовах реалізації ІКТ (Робер, 2014, с. 220). 

Згідно з дослідженнѐми А. В. Хуторського, дистанційна освіта – 

процес, під час ѐкого його учасники, тобто суб’юкти навчаннѐ, знаходѐтьсѐ 

на відстані та здійсняять освітній процес методом використаннѐ засобів 

телекомунікацій (Хуторской, 2004, с. 430). 

Ураховуячи вищезазначене, дистанційна освіта виступаю 

мотивуячим фактором у вивченні англійської мови, сприѐю досѐгнення 

особистісних, метапредметних, предметних результатів навчаннѐ і, у 

кінцевому підсумку, формування іншомовної комунікативної компетенції 

та здатності ефективно взаюмодіѐти іноземноя мовоя, грамотно 

використовуячи її в ситуаціѐх професійного спілкуваннѐ. Длѐ цього 

необхідно створявати такі інтегровані навчальні курси, ѐкі вклячали би 

вивченнѐ профільних предметів іноземноя мовоя або вклячали 

професійну проблематику в зміст навчального матеріалу. Це дозволѐю не 

тільки збагатити професійну лексику студентів, але й розширити їх 

уѐвленнѐ про професії, освоїти нові знаннѐ за фахом, представлені в 

публікаціѐх англійськоя мовоя. 

На більш пізніх стадіѐх навчаннѐ доцільно залучати студентів до 

участі в міжнародних вебінарах і проюктах із різних проблем. Це стимуляю і 

розвиваю такі комунікативні навички, ѐк уміннѐ вести бесіду, відстоявати 

своя точку зору, підкріплену аргументами, уміннѐ знаходити компроміс зі 

співрозмовником і лаконічно висловлявати своя думку. Таким чином, 

мова виконую своя головну функція – формую й формуляю думки. А це і ю 

справжнім навчальним середовищем, справжнім зануреннѐм не тільки в 

досліджувану проблему, а й у саму іншомовну діѐльність. 

Аналіз наукової літератури даю підстави виділити дві основні форми 

дистанційної освіти під час вивченнѐ англійської мови у ЗВО: по-перше, це 

дистанційне навчаннѐ ѐк частина змішаного навчаннѐ, і в цьому випадку 

ми все-таки маюмо на увазі онлайн-навчаннѐ; по-друге, це дистанційне 

навчаннѐ ѐк окремий, самостійний вид навчаннѐ (Григоренко, 2018; 

Завізіон, 2020; Котлѐрова, 2016). 

Що стосуютьсѐ дистанційного навчаннѐ ѐк частини змішаного 

навчаннѐ, то в цьому випадку мова йде про комбінуваннѐ традиційного 

навчаннѐ в аудиторії та дистанційного навчаннѐ, ѐке інкорпоруютьсѐ у 

виглѐді окремих необхідних елементів. У ѐкості такого елементу може 

виступати консультуваннѐ по скайпу. Деѐкі студенти та викладачі 

налаштовані дещо скептично по відношення до даної форми навчаннѐ, 
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проте останнѐ версіѐ програми Skype надаю великі можливості длѐ 

навчаннѐ: чати, прикріпленнѐ необхідних матеріалів, занѐттѐ в групі, а не 

лише індивідуально. Проте, ѐкщо застосовувати дану форму навчаннѐ в 

освітній установі, незрозуміло, ѐк саме враховувати навантаженнѐ 

викладачів, ѐка частка навчального процесу може проходити в онлайн-

форматі (дистанційно). 

Наступним прикладом дистанційного навчаннѐ ѐк частини змішаного 

можуть служити навчальні сайти, на ѐких розміщена важлива й корисна 

длѐ вивченнѐ інформаціѐ. Доступ до ціюї інформації може бути 

безкоштовним або платним. Прикладом подібного сайту, ѐкий навчаю 

яридичної англійської мови, ю www.translegal.com, на ѐкому зібрана 

актуальна і дійсно потрібна інформаціѐ, що стосуютьсѐ англо-

американської правової системи в цілому, терміни з різних галузей права, 

цікаві завданнѐ тощо. 

Навчальні відео також дуже важливі й актуальні длѐ сучасного 

освітнього процесу. Вони можуть розкривати ѐкусь певну тему, можуть 

узагальнявати і систематизувати вивчену інформація, можуть стосуватисѐ 

типових помилок, ѐкі роблѐть студенти. Якісна платформа длѐ розміщеннѐ 

відео – YouTube, де розміщені відео у відкритому доступі з англійської 

мови длѐ ділового спілкуваннѐ, а також загальних цілей. Існую можливість 

розміщувати на цій платформі відео з обмеженим доступом (коли 

посиланнѐ на нього відправлѐютьсѐ певним лядѐм), викладаннѐ відео в 

певний день і годину тощо. 

Другоя формоя дистанційної освіти ю дистанційне навчаннѐ ѐк 

окремий, самостійний вид навчаннѐ, тобто у виглѐді онлайн-курсів. Це 

можуть бути короткострокові програми, з отриманнѐм сертифікату або без 

нього, програми підвищеннѐ кваліфікації і навіть програми бакалаврату та 

магістратури.  

В освітніх організаціѐх можна застосовувати це в такий спосіб: 

наприклад, виконувати проміжне тестуваннѐ знань студентів онлайн; 

проводити олімпіади та конкурси; використовувати онлайн-курси длѐ 

перевірки знань тих учнів, ѐкі пропускали занѐттѐ; длѐ виконаннѐ 

проюктних робіт тощо. Деѐкі вітчизнѐні ЗВО вже створяять подібні курси, 

але далеко не всі. Короткі програми в Україні користуятьсѐ популѐрністя, 

наприклад, на таких платформах, ѐк Socrative (https://socrative.com/), 

Google classroom (https://classroom.google.com/), Sitetv 

(https://www.sitetv.net/) та ін. Вони пропонуять ѐк платні, так і безкоштовні 
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програми. Дуже важливо не помилитисѐ з вибором програм і платформ, 

оскільки далеко не всі програми проходѐть контроль ѐкості. 

Педагогічні, науково-педагогічні працівники та методисти 

навчальних закладів, у ѐких організована дистанційна форма навчаннѐ, 

повинні підвищувати своя кваліфікація щодо організації та володіннѐ 

технологіѐми дистанційного навчаннѐ (не рідше одного разу на 5 років та 

обсѐгом не менше 108 академічних годин). Кваліфікаціѐ працівників, ѐкі 

підвищували своя кваліфікація, маю бути підтверджена документом про 

підвищеннѐ кваліфікації за тематикоя дистанційного навчаннѐ (Наказ 

Міністерства освіта та науки України № 466 від 05.04.2013 «Про 

затвердженнѐ Положеннѐ про дистанційне навчаннѐ»). 

Викладачі англійської мови, зокрема, ѐк носії інформації, повинні не 

просто передати учнѐм власні знаннѐ та провести активація кожного з 

компонентів навчальної системи, а ще й відтворявати зміст навчальних 

курсів у такому виглѐді, щоб кожен із них зміг сприйнѐти, зрозуміти і 

систематизувати отримані знаннѐ. Вихідна система інформації повинна 

бути розкладена ними на складові частини, між ѐкими визначений зв’ѐзок і 

все це відтворено в розумі учнів. До того ж, це слід робити в декілька 

етапів, щоб не допустити втрати отриманих раніше знань і вмінь. 

У результаті стаю доцільним розглѐд основних етапів викладаннѐ 

англійської мови в умовах дистанційної освіти (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні етапи викладаннѐ англійської мови  в умовах 

дистанційної освіти 

Джерело: складено автором на основі (Дуброва та Котирло, 2018; 

Котлѐрова та Ткач, 2016) 
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бути встановлена програма Skype, а також швидкий Інтернет. Керуячись 

власним досвідом, ми радимо звернути увагу на наѐвність навушників і 

мікрофону ѐк у викладача, так і в того, хто навчаютьсѐ, що значно покращую 

ѐкість звучаннѐ мови. Як і на звичайних уроках, студент може 

використовувати зошити, ручки, додаткову літературу. 

З одного боку, такий спосіб навчаннѐ дуже схожий на традиційний 

face-to-face, а деѐкоя міроя й випереджаю його завдѐки доступу до будь-

ѐких необхідних інтернет-ресурсів. Але, з іншого боку, дистанційні занѐттѐ 

з іноземної мови відрізнѐятьсѐ від звичайних занѐть, оскільки 

використовуютьсѐ інформаціѐ і з інших носіїв, часто з мобільного телефону, 

комп’ятера, через мікрофон. 

Проведення пробного заняття. Перше пробне занѐттѐ може бути 

дуже коротким, за цей проміжок часу викладачеві слід познайомитисѐ з 

учнѐми, обговорити графік індивідуальних занѐть, визначити їх тривалість і 

регулѐрність. І найголовніше – виѐвити мету вивченнѐ іноземної мови, 

поставити завданнѐ, виѐвити сильні і слабкі сторони підготовки, 

скорегувати індивідуальну програму длѐ занѐть. 

Визначення основних методів і прийомів навчання. Післѐ 

проведеннѐ пробного занѐттѐ викладачеві слід визначити відповідні 

методи і прийоми длѐ подальшої роботи зі студентом відповідно до його 

індивідуальних особливостей, інтересів, цілей, підібрати матеріал і різні 

програми в залежності від рівнѐ володіннѐ іноземноя мовоя. 

Длѐ індивідуальних занѐть радимо використовувати комунікативний 

метод, ѐкий спрѐмований на швидке й ефективне освоюннѐ навичок усного 

спілкуваннѐ – мови і її сприйнѐттѐ на слух, це дозволѐю за короткий 

часовий проміжок швидше почати спілкуватисѐ англійськоя мовоя в 

реальних життювих ситуаціѐх. 

Тренінг основних видів мовленнєвої діяльності. У методиці 

викладаннѐ англійської мови виділѐять продуктивні (говоріннѐ та письмо, 

ѐкі забезпечуять передачу особистих або чужих думок в усній чи 

письмовій формах) та рецептивні (аудіяваннѐ та читаннѐ, ѐкі 

передбачаять сприйнѐттѐ, розуміннѐ та інтерпретація інформації, ѐка 

трансляютьсѐ іншими учасниками комунікації) види мовленнювої 

діѐльності (Богачик, 2020, с. 185). 

Під час тренуваннѐ читаннѐ можна разом читати й обговорявати 

художня літературу, виконувати комплекс вправ, спрѐмованих на 

формуваннѐ конкретних граматичних ѐвищ і нової лексики. Робота в 
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програмі Skype дозволѐю прослуховувати й переглѐдати сучасні інтернет-

виданнѐ та новини на англійській мові. 

Крім того, основні чинники, ѐкі впливаять на ефективність 

формуваннѐ навичок читаннѐ англійськоя мовоя можна побачити на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Основні чинники, що впливаять на ефективність формуваннѐ 

навичок читаннѐ англійськоя мовоя  

Джерело: складено автором на основі (Богачик, 2020; Галинська, 

2015) 

 

Так, із метоя формуваннѐ навичок читаннѐ у процесі викладаннѐ 

англійської мови в дистанційній формі розроблені наступні додатки: 

EnglishDom, LinguaLeo, Duolingo, Words, Easy Ten, Learn English, LingQ, 

Babbel, Conversation English by the English App, EnglishPod – Learn English, 

Johnny G, Skyrock, Busuu, Lingvist тощо. Також із ціюя ж метоя 

застосовуятьсѐ ресурси ESL Reading Smart, NaturalReader, TextAloudMp3, 

News English Extra, Learning English BBC, CNN News, Breaking News English, 

British Council тощо. Організація процесу формуваннѐ навичок читаннѐ 

англійськоя мовоя в умовах дистанційної освіти можна здійснявати на 

базі різних платформ, ѐк-от: https://www.skype.com/uk/, 

https://hangouts.google.com, https://products.office.com/uk-ua/microsoft-

teams/group-chat-software, https://zoom.us, https://www.webex.com. 

Поюднаннѐ можливостей кожного сервісу дозволѐю успішно в режимі 

реального часу проводити дистанційне навчаннѐ, надавати студентам 

Основні чинники, які впливають на ефективність формування навичок читання 

англійською мовою  

 

Особливості 

сприйняття 

писемних текстів 

(час, відведений 

на опрацювання 

та обсяг тексту) 
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студентів (зорове сприйняття 

тексту, особливості мисленнєвих 

операцій – уміння аналізувати, 

узагальнювати, формулювати 

висновки, використовувати досвід 

читання рідною мовою та різні 

стратегії читання, особливості 

пам’яті, зокрема зорової, уваги, 

кмітливість, мотивація, наявність 

пізнавального інтересу тощо) 

 

Характеристики тексту 

(автентичні, 

напівавтентичні, 

адаптовані тексти), 

відповідність 

пізнавальним інтересам, 

віковим особливостям 

та рівню володіння 

мовою тощо 

https://www.webex.com/


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

174 

інформаційну підтримку, контролявати виконаннѐ завдань, роботу з 

тестами, коментувати відповіді та направлѐти дії студентів (Завізіон та ін., 

2020, с. 6). 

Не слід забувати про аудіяваннѐ на online-уроках. Викладачу 

необхідно завчасно готувати комплекс вправ длѐ прослуховуваннѐ різних 

монологів, діалогів, уривків із пісень, одночасно вставлѐячи відсутні слова 

в текст пісень або виконуячи різні завданнѐ. Крім того, у межах даного 

уроку можна переглѐдати уривки з фільмів і невеликі відеоролики з 

подальшим тренуваннѐм прослуханого. Переглѐд різних фільмів 

англійськоя мовоя – це один із найкращих варіантів поповнити свій 

вокабулѐр сучасними розмовними виразами. 

Письмові навички на online-занѐттѐх у Skype можна тренувати 

різними способами, залежно від поставлених цілей. Длѐ одних учнів під 

час проведеннѐ занѐттѐ можна порекомендувати написаннѐ різних есе, а 

також письмових повідомлень, ѐкі молодь використовую щоднѐ. Під час 

вивченнѐ ділової іноземної мови краще зробити акцент на написанні 

ділових листів з різних тем; починати слід із простого ділового листа 

партнеру й закінчувати, наприклад, фінансовим звітом фірми. 

Длѐ того, щоб швидше подолати мовний бар’юр, студентам варто 

багато спілкуватисѐ, оскільки головна мета вивченнѐ англійської мови 

полѐгаю в тому, щоб навчитисѐ швидше вільно нея розмовлѐти. 

Потрібно пам’ѐтати про те, що під час проведеннѐ кожного  

дистанційного занѐттѐ слід виконувати різні мовні вправи, ѐкі будуть 

мотивувати студента до спілкуваннѐ. До таких завдань можна віднести 

переглѐд і обговореннѐ різних фрагментів із фільмів із подальшим 

вираженнѐм думки, обговореннѐм прислів’їв тощо. Длѐ подібної роботи 

підійдуть короткі діалоги, розповіді, добре, ѐкщо вони маять додаткові 

ілястрації. 

Підбиття підсумку роботи на занятті. Даний етап роботи полѐгаю у 

виѐвленні ступенѐ оволодіннѐ студентом новим матеріалом з метоя 

внесеннѐ змін до методики роботи відповідно до його індивідуальних 

особливостей. Одніюя з найбільш швидких форм перевірки лексичних та 

граматичних навичок ю різні online-тести, де відразу післѐ завершеннѐ 

можна дізнатисѐ результат. 

При дотриманні основних етапів роботи в процесі викладаннѐ 

англійської мови в умовах дистанційної освіти, грамотній постановці мети, 

завдань, виборі методів роботи вато зазначити позитивні моменти (рис. 3): 
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Рис. 3. Переваги викладаннѐ англійської мови в умовах дистанційної 

освіти 

Джерело: складено автором на основі (Герасимчук та ін., 2019; 

Козловська та Лещенко, 2017) 

 

Варто відмітити, що недоліки дистанційного викладаннѐ англійської 

мови також присутні. По-перше, багато хто стикавсѐ з тимчасовими 

технічними труднощами у виглѐді неѐкісного зв’ѐзку або проблем із 

комп’ятером. Деѐкі студенти відзначаять труднощі в засвоюнні матеріалу 

через те, що немаю взаюмодії з викладачами та однокурсниками. Гнучкий 

графік длѐ деѐких студентів ѐвлѐютьсѐ недоліком, оскільки в них на 

низькому рівні розвинені навички управліннѐ часом (time management 

skills). Також спостерігаютьсѐ розбіжність їхніх очікувань, пов’ѐзаних із 

курсом, і реальністя. 

Длѐ викладачів дистанційне навчаннѐ також маю свої переваги й 

недоліки. Що стосуютьсѐ переваг, то слід зазначити зручність, економія 

часу на пересуваннѐ і вирішеннѐ територіальних проблем, що очевидно. 

Також за належної реклами та високої ѐкості «продукту» з’ѐвлѐютьсѐ 

можливість навчаннѐ більшої кількості студентів, а в разі наданнѐ платних 

послуг – і можливість додаткового доходу, що важливо в сучасних умовах. 

Плясом також ю можливість створити цікавий ѐкісний «продукт», 

проѐвивши своя креативність (Григоренко, 2018). 

Серед недоліків можна виділити наступні. По-перше, гостро постаять 

питаннѐ, пов’ѐзані з дотриманнѐм авторських прав правовласників. Без 

дозволу правовласників заборонено розміщувати матеріали (тексти, 

Переваги викладання англійської мови в умовах дистанційної освіти 

Відсутня скутість під час спілкування з викладачем, що допомагає учневі 

розслабитися і вчитися значно ефективніше 

 
За необхідністю можна продовжити або, навпаки, скоротити урок 

 

урок проходить у дружній атмосфері 

Можна суворо не дотримуватися рекомендованої програми навчання англійській  

мові 

 
Викладач може пропонувати матеріал для вивчення граматичних або розмовних 

тем із різних зарубіжних підручників 

 

 Студент може брати з собою записаний online-урок і прослуховувати його у 

вільний час необхідну кількість разів, роблячи паузи для засвоєння матеріалу 
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фотографії, відео), ѐкщо вони призначені длѐ цілей комерційного 

використаннѐ. Жодних проблем не виникне, природно, ѐкщо автори самі 

створяять навчальні матеріали, а фотографії і малянки купуять на певних 

сайтах. По-друге, длѐ створеннѐ курсів потрібна достатньо велика кількість 

часу, а ѐкщо курси припускаять перевірку письмових робіт та інші види 

діѐльності, то витрати часу викладача значно збільшуятьсѐ. Технічні 

проблеми також іноді маять місце. Новизна даного ѐвища також деѐкоя 

міроя ю мінусом, оскільки нормативно-правове забезпеченнѐ 

дистанційного навчаннѐ ю недостатнім, і більшість практичних питань 

знаходитьсѐ у веденні освітніх організацій, ѐкі повинні вклячати необхідні 

длѐ реалізації програм питаннѐ дистанційного навчаннѐ в свої локальні 

нормативні акти. Це такі питаннѐ, ѐк ідентифікаціѐ особистості студента, 

вимоги до оціняваннѐ, підсумкової атестації та ін. Усі ці моменти вкрай 

важливі й потребуять детального опрацяваннѐ. 

Ураховуячи вищезазначене, щоб занѐттѐ з англійської мови 

відповідали сучасним вимогам, викладачеві можна порекомендувати: 

- до початку online-уроку підібрати матеріал, ѐкий він планую 

використовувати на занѐтті. Під час занѐттѐ цей матеріал можна 

використовувати в електронному варіанті через додаткову опція в 

програмі Skype «демонстраціѐ екрану»; 

- у процесі викладаннѐ дотримуватисѐ роботи відповідно до 

запланованого матеріалу: це можуть бути підручники в PDF-форматі 

зарубіжних видавництв, методичні розробки уроків, діалоги, наочні 

матеріали, книги длѐ читаннѐ та інше. 

Увагу сучасних молодих лядей важко привернути тільки текстовими 

завданнѐми, набагато краще проводити занѐттѐ в ігровій формі, а також у 

виглѐді дискусій. Викладачеві потрібно намагатисѐ конкретизувати складні 

моменти на уроці певним прикладом, ілястраціюя та іншим, а також не 

забувати про роботу на уроці іноземної мови з віршами, скоромовками, 

піснѐми, наочним матеріалом. 

На наш поглѐд, під час проведеннѐ online-занѐть дуже ефективно 

використовувати різні інтенсивні методики. Наприклад, грамотне 

використаннѐ методів сугестології допоможе педагогу уникнути різного 

роду психологічних бар’юрів під час спілкуваннѐ з учнѐми. Сучасному 

педагогу, ѐкий дистанційно проводить занѐттѐ з англійської мови, слід 

зробити закладки з гарними пейзажами, музикоя з метоя впливу на 

емоції учнѐ. 
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Ще одним важливим, на наш поглѐд, моментом під час викладаннѐ 

іноземної мови служить застосуваннѐ рольових ігор. Але тут викладач 

повинен підібрати такі ігри, ѐкі будуть максимально наближені до 

реальних життювих ситуацій: на вокзалі, під час броняваннѐ номера в 

готелі, у магазині, у лікарѐ тощо. Комбінації даних методик 

представлѐятьсѐ нам найбільш ефективними під час викладаннѐ іноземної 

мови у Skype. 

Також індивідуальні занѐттѐ повинні проходити в дружній атмосфері, 

з переживаннѐм позитивних емоцій. Подібні занѐттѐ сприѐять підтримці 

інтересу до предмету, а позитивні емоції забезпечуять швидке 

запам’ѐтовуваннѐ матеріалу. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, можна зробити висновок про те, що дистанційне навчаннѐ ю нині 

неподільноя частиноя освітньої системи, порѐд із такими формами, ѐк 

очна або заочна. В Україні система дистанційної освіти знаходитьсѐ все ще 

на стадії розробки, ѐк і раніше немаю чіткої правової бази, проте це не 

заважаю закладам вищої освіти надавати послуги з вивченнѐ англійської 

мови.  

Дистанційну освіту можна вважати особливим чином 

сконструйованоя системоя навчаннѐ в інтернет-середовищі. Відбір і 

структуруваннѐ змісту викладаннѐ іноземної мови в дистанційному курсі 

залежить від мети навчаннѐ, вибору моделі дистанційного навчаннѐ, 

можливостей програмного забезпеченнѐ, компетентності педагогічних 

кадрів та готовності всіх учасників освітнього процесу до мережевої 

взаюмодії.  
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РЕЗЮМЕ 
Зайка Светлана. Особенности преподаваниѐ английского ѐзыка в условиѐх 

дистанционного образованиѐ. 

В статье освещена сущность понѐтиѐ «дистанционное образование» и 
представлена его авторскаѐ трактовка. Рассмотрены основные формы 
дистанционного образованиѐ при изучении английского ѐзыка в вузе (дистанционное 
обучение как часть смешанного обучениѐ – комбинирование традиционного 
обучениѐ в аудитории и дистанционного обучениѐ, которое инкорпорируетсѐ в виде 
отдельных необходимых элементов, например консультирование по Скайпу; 
дистанционное обучение как отдельный, самостоѐтельный вид обучениѐ, то есть в 
виде онлайн-курсов. Это могут быть краткосрочные программы, с получением 
сертификата или без него, программы повышениѐ квалификации и даже программы 
бакалавриата и магистратуры). Отмечено, что преподаватели английского ѐзыка, 
в частности, как носители информации, должны не просто передать ученикам свои 
знаниѐ и провести активация каждого из компонентов учебной системы, но и 
воспроизводить содержание учебных курсов в таком виде, чтобы каждый из них 
смог воспринѐть, понѐть и систематизировать полученные знаниѐ. Выделены 
этапы преподаваниѐ английского ѐзыка в условиѐх дистанционного образованиѐ: 
подбор технического оснащениѐ; проведение пробного занѐтиѐ; определение 
основных методов и приемов обучениѐ; тренинг основных видов речевой 
деѐтельности; подведение итога работы на занѐтии. Важно, что просмотр 
различных фильмов на занѐтиѐх по английскому ѐзыку – это один из лучших 
вариантов пополнить свой вокабулѐр современными разговорными выражениѐми. 
Сформированы факторы, влиѐящие на эффективность формированиѐ навыков 
чтениѐ на занѐтиѐх по английскому ѐзыку. Указаны приложениѐ и платформы, 
которые разработаны с целья формированиѐ навыков чтениѐ и письма в процессе 
преподаваниѐ английского ѐзыка в дистанционной форме. Предложены 
рекомендации преподавателѐм по эффективному проведения занѐтий по 
английскому ѐзыку в условиѐх дистанционного образованиѐ. 

Ключевые слова: образование, дистанционное образование, информационные 
ресурсы, платформа, английский ѐзык, занѐтиѐ, иноѐзычнаѐ коммуникативнаѐ 
компетенциѐ. 

SUMMARY 
Zaika Svetlana. Features of English teaching in distance education. 

The article highlights the essence of the concept of “distance education” and provides 
its author’s interpretation. The main forms of distance education during the study of English 
in a higher education institution (distance learning as part of blended learning – a 
combination of traditional learning in the classroom and distance learning, which is 
incorporated as separate necessary elements, such as counseling; distance learning as a 
separate, independent type of learning, i.e. in the form of online courses, which can be short-
term programs, with or without a certificate, advanced training programs and even 
bachelor’s and master’s programs). It is noted that teachers of English, in particular, as 
native speakers, should not only pass on their own knowledge and activate each of the 
components of the educational system, but also reproduce the content of training courses in 
such a way that each of them can perceive, understand and systematize acquired knowledge.  
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The stages of teaching English in the conditions of distance education are singled out: 
selection of technical equipment; conducting a trial lesson; definition of the basic methods 
and receptions of training; training of the main types of speech activity; summarizing the 
work in the classroom. It is important that watching different movies in English is one of the 
best options to supplement your vocabulary with modern colloquial expressions. Factors that 
affect the effectiveness of the formation of reading skills in English are formed. There are 
applications and platforms that are designed to develop reading and writing skills in the 
process of teaching English at a distance. Recommendations are offered to teachers on the 
effective conduct of English lessons in distance education. It is proved that distance education 
is a specially designed system of learning in the Internet environment. The selection and 
structuring of the content of a foreign language teaching in a distance course depends on the 
purpose of learning, the choice of distance learning model, software capabilities, competence 
of teachers and the willingness of all participants in the educational process to network. 

It is stated that distance learning is an integral part of the educational system, along 
with such forms as full-time or part-time. In Ukraine, the distance education system is still 
under development, and there is still no clear legal framework, but this does not prevent 
higher education institutions from providing English language services. 

Key words: education, distance education, information resources, platform, English 
language, classes, foreign language communicative competence. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕВРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ У 

ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 
 

Основна стратегіѐ евристичної освіти полѐгаю у створенні умов длѐ розвитку 
і творчої самореалізації особистості. Професійно-творча самореалізаціѐ 
майбутнього педагога вклячаю становленнѐ гуманістичних і креативних 
особистісних ѐкостей, зокрема, професійно-творчих компетентностей. В 
евристичній освіті застосовуютьсѐ широкий діапазон інноваційних технологій – від 
найпростіших до складних і поліструктурованих, і найбільше місце серед них займаять 
конструктивні та креативні технології й створені за їх допомогоя особистісно значимі 
освітні продукти. Перспективними видаятьсѐ такі напрѐми наукових розвідок, ѐк 
знаходженнѐ способів суттювої модернізації існуячих технологій лекцій, 
семінарських, практичних занѐть, перетвореннѐ педагогічної практики майбутніх 
учителів у спільну евристично-дослідницьку роботу досвідчених майстрів і 
майбутньої генерації  педагогів. 
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Ключові слова: евристична освіта, стратегії і технології евристичної освіти, 
професійно-творча самореалізаціѐ, майбутній педагог, освітні продукти, 
конструктивні і креативні технології. 

 

Постановка проблеми. Більшість зарубіжних і вітчизнѐних науковців 

визнаять значимість, своючасність, прогресивність та ефективність основних 

концепцій і технологій евристичної освіти – новітнього феномену сучасного 

культурно-освітнього процесу. Однак, навіть у кінці минулого століттѐ можна 

помітити недостатня дослідницьку увагу до вивченнѐ становленнѐ й 

модернізації ідейних, стратегічних і технологічних складових евристичного 

навчаннѐ і вихованнѐ. У цей час не було помітного створеннѐ й упровадженнѐ 

в освітня практику принципово нових та результативних евристичних 

концепцій і технологій. І тільки на початку ХХІ століттѐ низка наукових шкіл 

вітчизнѐних педагогічних університетів Киюва, Харкова, Луганська, Сум та 

інших міст України помітно активізували теоретико-експериментальні 

дослідженнѐ інноваційних проблем освіти, зокрема динамічних змін у 

концепціѐх і технологіѐх евристичної освіти. Характерно, що більшість таких 

досліджень не задовольнѐлись вивченнѐм історичного розвитку існуячих 

евристичних ідей і їхнього технологічного оснащеннѐ. Між тим, установити 

інноваційні кроки науковців не вдавалосѐ до того часу, поки системні 

дослідженнѐ не були завершені й певним чином не випробувані в освітній 

практиці. Тому автори даної, статті порѐд із іншими дослідниками, вважали 

актуальним і своючасним виѐвити нові напрѐми у проведених дослідженнѐх 

розвитку ідей, стратегій і технологій евристичної освіти.  

Аналіз актуальних досліджень. Длѐ розв’ѐзаннѐ означеної проблеми 

варто було звернутисѐ до цілої низки досліджень із розвитку й застосуваннѐ 

інноваційної освіти, виокремивши серед них такі роботи, що стосуятьсѐ 

становленнѐ евристичної освіти. Безумовну увагу при цьому варто звернути 

на фундаментальні дослідженнѐ окремих наукових шкіл (А. Хуторського, 

Б. Коротѐюва, І. Зѐзяна, В. Лозової), ѐкі в кінці минулого й на початку 

поточного століттѐ зробили суттювий внесок у розробку основ навчаннѐ ѐк 

творчого, евристичного процесу. У науковій школі професора Бориса 

Коротѐюва узагальнено багаторічні дослідженнѐ інноваційних концепцій і 

технологій навчаннѐ студентів і школѐрів, представлено найновіші теоретичні 

й методичні ідеї перетвореннѐ вищої освіти (Коротѐюв та ін., 2016). 

Важливими длѐ визначеннѐ й осмисленнѐ  стратегічних і технологічних основ 

евристичної освіти можна вважати розробки Б. Коротѐюва щодо основних 

складових освітнього процесу. Так, мету сучасної освіти науковець розглѐдаю 

не ѐк здобуттѐ нових знань, умінь, способів мисленнѐ, а ѐк досѐгненнѐ 

майбутнім педагогом нового способу буттѐ, сутність ѐкого полѐгаю в 
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постійному творенні й удосконаленні власного духовного, фізичного, 

соціального здоров’ѐ. Саму ж професійну освіту Б. Коротѐюв та інші 

дослідники розглѐдаять ѐк процес безперервної евристичної діѐльності, 

способам ѐкої студент навчаютьсѐ і за допомогоя викладачів, і самостійно. 

Результат навчальної евристичної діѐльності – створені освітні продукти, 

головні з ѐких – новий спосіб життѐ, мисленнѐ, відносин, цінностей 

(Кривонос, 2016; Лазарюв, 2016; Лазарюва, 2019; Нефедченко, 2019).  

Однак, виѐвленнѐ й розробка стратегічних і технологічних складових 

евристичної освіти, їхньої непростої імплементації у практику діѐльності 

вищої і середньої школи проводѐтьсѐ ще недостатньо глибоко й системно, 

натикаятьсѐ на перепони консерватизму традиційних поглѐдів, 

необізнаність із новітніми здобутками сучасних науковців та освітѐн. 

Мета статті – розкрити особливості стратегічних і технологічних 

компонентів сучасної евристичної освіти, виѐвлених у дослідженнѐх 

останніх десѐтиліть українськими науковцѐми. Реалізаціѐ мети певноя 

міроя допоможе з’ѐсувати основні напрѐми зусиль учених та освітѐн длѐ 

суттювого вдосконаленнѐ ѐкості вітчизнѐної освіти. 

Методи дослідження: порівнѐльний аналіз, узагальненнѐ, 

прогнозуваннѐ розвитку окремих компонентів евристичної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Евристична освіта дітей і янацтва ѐк 

новий длѐ суспільства культурний і гуманітарний феномен стала потужноя 

відповіддя прогресивних педагогів на виклики глобальної економічної й 

гуманітарної кризи. Досліджуячи більше загальний зміст, окремі складові й 

тенденції інноваційної за своюя сутністя евристичної освіти, автори статті 

наважилисѐ виокремити її стратегічні і технологічні аспекти, з’ѐсуваннѐ ѐких, 

на їх думку, допоможе глибше виѐвити нові можливості евристичної освіти, 

проблеми і напрѐми подальшого її вдосконаленнѐ. Стратегіѐ евристичної 

освіти підростаячої генерації громадѐн України за оновленими метоя, 

принципами і технологіѐми, обумовлена новітньоя освітньоя парадигмоя 

сучасного постіндустріального суспільства, ѐкі знайшли свою відображеннѐ в 

Національній доктрині розвитку освіти (2002) та подальших державних 

документах України і в загальному аспекті зводѐтьсѐ до створеннѐ необхідних 

умов длѐ розвитку і творчої самореалізації кожної особистості впродовж 

життѐ. Така стратегіѐ освіти вперше в історії України відповідаю світовим і 

ювропейським освітнім стандартам і підтверджуютьсѐ положеннѐми Законів 

України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2016), а також Концепції 

«Нова українська школа» (2016). Дослідники евристичної освіти (В. Андреюв, 

Б. Коротѐюв, В. Євдокимов, А. Король, М. Лазарюв, В. Лозова, П. Фрейре, 
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А. Хуторськой та ін.) уточняять зміст основного понѐттѐ освітньої стратегії, 

тобто провідної освітньої мети, – «творча самореалізаціѐ особистості» – длѐ 

різних суб’юктів освіти. Наші дослідженнѐ (Лазарюв, 2016; Лазарюва, 2019; 

Лазарюв та Козлова, 2019; Нефедченко, 2019 та ін.) виѐвили, що длѐ 

майбутнього вчителѐ, викладача, вихователѐ творча самореалізаціѐ – 

стратегічна мета і місіѐ їхньої освіти – розглѐдаютьсѐ, по-перше, ѐк досѐгненнѐ 

нових креативних і гуманістичних особистісних ѐкостей (цінностей, мотивів, 

здібностей, умінь тощо), по-друге, ѐк реальна, предметна, постійно 

наростаяча здатність створявати актуальні й значимі освітні продукти, і, 

нарешті, по-третю, ѐк досѐгненнѐ необхідного й достатнього рівнѐ 

вирішальних професійно-творчих компетентностей (загальнокультурних, 

педагогічних, предметних). Серед таких компетентностей переважаять стійка 

і потужна мотиваціѐ до індивідуальної і групової професійно-творчої 

діѐльності, розвинута здібність володіннѐ евристичним діалогом, способами 

взаюмодії з учнѐми і колегами, батьками, спроможність створявати й 

застосовувати методи і технології пізнавально-творчої (евристичної) 

діѐльності різного рівнѐ, здатність за їх допомогоя конструявати освітня 

продукція. Зауважимо, що мотиви, здібності й уміннѐ створявати значимі 

зовнішні (твори, проюкти, прилади, моделі, модулі навчальних занѐть і 

виховних справ, розв’ѐзані задачі й завданнѐ тощо) і внутрішні (гуманістичні 

та креативні ѐкості, професійні здібності й уміннѐ) освітні продукти – 

складаять основну мету евристичної освіти, радикальну її відмінність від 

мети традиційної освіти – авторитарної, антидіалогічної, антиособистісної.  

Дослідженнѐ (Б. Коротѐюв, В. Євдокимов, А. Король, О. Кучерѐвий, 

А. Хуторськой та ін.) з’ѐсували, що жодні зміни й удосконаленнѐ освіти 

традиційної при збереженні її стратегій, принципів і технологій не зможуть 

суттюво вдосконалити освітній процес та його результати. Тільки 

принципово інноваційна система спроможна піднести освіту на новий 

ѐкісний рівень, ѐкого вимагаю демократичне і правове суспільство. Такоя 

освітньоя системоя стала система евристичної освіти, випробувана 

багатьма вченими та освітѐнами, але поки що недостатньо реалізована і в 

теоретичному, і в предметному аспектах. Евристична освіта в різних 

дослідженнѐх представлена й відмінними варіантами її назви: 

пізнавально-творча, проблемно-евристична, пізнавально-дослідницька, 

евристично-модульна, креативна (В. Андреюв, В. Євдокимов, А. Король, 

Б. Коротѐюв, В. Лозова, А. Хуторськой та ін.). На нашу думку, найбільш 

адекватним длѐ такого типу освіти все ж виглѐдаять понѐттѐ «евристична 

освіта», «евристичне навчаннѐ» – і за точністя передачі сутності 
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педагогічної категорії, і з причини збереженнѐ та розвитку її історичних 

витоків: від евристичних способів навчаннѐ та евристичних запитань 

Сократа до евристичних форм і технологій освіти Квінтиліана, 

Г. Армстронга, П. Каптерюва, П. Фрейре і сучасних концепцій евристичної 

діѐльності, евристичної освіти, евристичного навчаннѐ (В. Андреюв, 

Н. Барбаліс, А. Король, Б. Коротѐюв, М. Лазарюв, А. Хуторськой, П. Фрейре). 

Щоб глибше зрозуміти загальні стратегічні і технологічні особливості 

освіти евристичної, ми здійснили аналітико-узагальняяче зіставленнѐ 

провідних характеристик існуячих освітніх систем – традиційно-

авторитарної та евристичної. Виѐвлено, що традиційна освіта, ѐк правило, і 

на сьогодні додержуютьсѐ досить абстрактної, діагностично невизначеної 

загальної освітньої мети, що виглѐдаю в численних педагогічних творах ѐк 

формуваннѐ «всебічно розвиненої, гармонійної особистості» згідно зі 

зразком-ідеалом нормативного типу поведінки та відносин у даному 

суспільстві (без урахуваннѐ індивідуальних можливостей, без чітких критеріїв 

визначеннѐ поточних і підсумкових результатів). В евристичній освіті мета 

передбачаю «досѐгненнѐ розвитку і творчої самореалізації сутнісних, 

домінантних длѐ кожної особистості ѐкостей (власних мотивів, здібностей, 

умінь, моральних і громадѐнських ціннісних ѐкостей), результатів конкретної 

длѐ кожного діѐльності, ѐкі можна на чіткій діагностично-критеріальній основі 

вимірѐти, оцінити, спрогнозувати шлѐхи і способи їх удосконаленнѐ та 

застосуваннѐ» (Лазарюв, 2016, с. 250). 

На змістовому рівні традиційна освіта звичайно керуютьсѐ такими 

принципами, ѐк:  

а) ствердженнѐ суб’юкт-об’юктних стосунків між педагогом і 

вихованцѐми;  

б) опори на безсумнівні авторитети, на правоту й безпомилковість 

обраних дій педагога та необхідність длѐ тих, хто навчаютьсѐ, здебільшого 

репродуктивно наслідувати  зразки його поведінки й діѐльності;  

в) обов’ѐзковості колективного осудженнѐ та адміністративних 

покарань за порушеннѐ встановленого порѐдку і  дисципліни;  

г) безперечного виконаннѐ всіма загальної (ѐк правило, 

недиференційованої) мети діѐльності (навчальної чи виховної), поставленої 

педагогом без урахуваннѐ вимог особистісного підходів до мети діѐльності і 

способів її досѐгненнѐ.  

Діагностика й оціняваннѐ учнів (студентів) здійсняятьсѐ, ѐк правило, 

за рівнем репродуктивного засвоюнннѐ певного обсѐгу знань та вмінь з 

програмних дисциплін навчального плану (Хуторськой, 2003; Лазарюв, 2016). 
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Прогнозуятьсѐ лише окремі вдосконаленнѐ цільових і змістових компонентів 

освіти традиційного гатунку, ѐкі не можуть принести суттювих ѐкісних змін 

перебігу й результатів навчально-виховного процесу. 

Побудова мети і змісту евристичної освіти керуютьсѐ кардинально 

відмінними педагогічними принципами. Тут не тільки декларуятьсѐ, але й 

практично стверджуятьсѐ паритетні (реально рівноправні) суб’юкт-суб’юктні 

стосунки між усіма учасниками освітнього процесу, постановка самостійної 

діѐльності учнів і студентів у епіцентр освітньої діѐльності, постійне сприѐннѐ 

успішному особистісному зростання й самореалізації творчого потенціалу. 

Здійсняютьсѐ свідома допомога у вільному виборі значимих длѐ кожного 

мети діѐльності, її завдань і способів. Розроблѐятьсѐ все нові технології 

навчаннѐ з опороя на побудову й застосовуваннѐ внутрішнього та 

зовнішнього евристичного діалогу, діалогову взаюмодія у спілкуванні і 

створенні освітньої продукції. Гуманістичний стрижень евристичного 

навчаннѐ й вихованнѐ проѐвлѐютьсѐ, зокрема, у відмові від покарань та 

колективного осудженнѐ окремих осіб, у заміні адміністративних заходів 

більш ефективними способами гуманістичного педагогічного впливу. Учні і 

студенти навчаятьсѐ способів особистісного цілепокладаннѐ і 

використовуять їх у відповідності з індивідуальними інтересами й 

можливостѐми. Викладачі і вчителі, прибічники евристичної освіти стосовно 

вихованців постійно використовуять принципи і способи фасилітації 

(К. Роджерс), що реалізуютьсѐ ѐк постійна моральна й емоційна підтримка, 

співучасть у постановці і розв’ѐзанні освітніх проблем і запитань, віра в успіх, 

самозростаннѐ, самовдосконаленнѐ особистості, опора на її позитивні риси, її 

здобуті цінності. Діагностика й оцінка застосовуятьсѐ за результатами 

досѐгнень, а не допущених помилок (А. Маслоу, Б. Коротѐюв, В. Лозова). 

Оціняваннѐ відбуваютьсѐ на основі застосуваннѐ експериментально 

випробуваного діагностично-критеріального інструментарія до кожного 

освітнього продукту (твору, проюкту, задачі, навчального модулѐ тощо). 

Підсумкова педагогічна оцінка виставлѐютьсѐ післѐ обговореннѐ з 

виконавцем конкретних кількісних і ѐкісних характеристик створених 

продуктів, виѐвленнѐ останнім окремих досѐгнень і недоліків. 

Співставлѐячи способи діѐльності і технології в евристичній та 

традиційній освіті, дослідники (І. Зѐзян, Б. Коротѐюв, О. Кривонос, 

Л. Крівшенко, В. Лозова, Т. Плохута, П. Фрейре, А. Хуторськой та ін.) звертаять 

увагу на те, що в традиційній освіті переважаять монологічні, передавальні, 

репродуктивні методи і дії за поданими педагогом зразками. Тут, ѐк правило, 

відсутню навчаннѐ технологіѐм діалогової взаюмодії, продуктивної співпраці і 
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взаюмонавчаннѐ, обов’ѐзкового використаннѐ науково доведених 

діагностично-критеріальних засобів і способів виміряваннѐ, контроля й 

самоконтроля, оцінки перебігу та результатів освітньої діѐльності. 

Творці й реалізатори евристичної освіти, ѐк свідчать дослідженнѐ 

відомих науковців, а також аспірантів і викладачів нашої наукової школи 

(М. Білоцерковець, Д. Будѐнський, І. Зайцева, Л. Крівшенко, О. Кривонос 

О. Лазарюва, Н. Стефіна та ін.) вивчаять і користуятьсѐ широким діапазоном 

інноваційних концепцій і технологій – від найпростіших (пошук та добір 

схожих і несхожих значень і смислів навчальної інформації) до складних і 

поліструктурованих, що відповідаять різним рівнѐм евристичної діѐльності: 

осмисленнѐ, переосмисленнѐ і трансформаціѐ викладеного педагогом чи 

підручником матеріалу, його реконструкціѐ і конструяваннѐ нових змістів, 

моделей, схем, узагальнень, висновків, анотацій, резяме тощо. Освоюннѐ 

пошукових і реконструктивних технологій поступово поюднуютьсѐ з більш 

складними, але й більш захопляячими длѐ дітей і янацтва креативними 

освітніми технологіѐми: створеннѐ оригінальних описів, поѐснень, 

розповідей, діалогів, наукових, публіцистичних і художніх текстів, навчальних 

модулів, аудіовізуальних презентацій освітніх проектів, системи уроків і 

виховних справ із використаннѐм комп’ятерно-медійних засобів і технологій. 

Варто при цьому відзначити знайдену дослідниками тенденція-

закономірність: чим активніше й систематичніше викладач чи вчитель 

використовую евристичні технології, тим більше місце серед них займаять 

оригінальні авторські конструктивні і креативні технології й відповідно 

створені за їх допомогоя особистісно значимі освітні продукти (Лазарюв, 

2019, Нефедченко, 2019). За свідченнѐми експериментаторів – учителів шкіл і 

викладачів університетів, аспірантів педагогічних кафедр – найбільш 

складноя за освоюннѐм і використаннѐм визнано технології застосуваннѐ 

евристичного навчального діалогу ѐк потужного способу складної взаюмодії і 

співтворчості длѐ досѐгненнѐ творчої самореалізації: активного сприйманнѐ, 

аналітичного й синтетичного освоюннѐ нової інформації, її переосмисленнѐ і 

створеннѐ власних індивідуальних знань та вмінь. Успішний, тобто справді 

гуманістичний, зацікавлений, смислоутворявальний евристичний діалог, 

найбільш складна й одночасно найбільш ефективна освітнѐ технологіѐ. 

З’ѐсовано, що мотиватором і першостворявачем такого евристичного 

діалогу, безумовно, стаю освічений, творчий і авторитетний педагог – 

мислитель, гуманіст, творець і майстер. Тільки в лабораторії творчого 

спілкуваннѐ з такоя особистістя учні і студенти з бажаннѐм, ентузіазмом і 

глибоким інтересом розкриваять длѐ себе й товаришів найбільшу таюмниця 
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і цінність творчого лядського спілкуваннѐ – незмірну радість та драматичну 

складність лядських стосунків, знаходженнѐ саме в їхніх діалогічних надрах 

жаданих істини і сенсу лядського і власного життѐ. Такий освічений і 

знайомий із останніми інноваціѐми педагог спроможний, ѐк довели 

дослідженнѐ, навчити дітей і янацтво необхідним атрибутам гуманістичного 

евристичного діалогу: уміннѐм суперуважно, гостро й кмітливо слухати 

вчителѐ і товариша, освоявати непросту, але надважливу техніку ставити 

власні запитаннѐ, аналізувати відповіді на них і знову висувати новий 

запитальний рѐд. У науковій школі харківського професора В. Лозової уперше 

розроблено, експериментально випробувано й закріплено освітньоя 

практикоя досконалу та доступну евристичну технологія навчаннѐ учнів і 

студентів ставити комплекс пізнавальних запитань під час освоюннѐ описових 

і поѐснявальних знань. За допомогоя освоюної технології школѐрі спочатку у 

супроводі вчителѐ, а потім і самостійно навчалисѐ постійно ставити цілу низку 

вагомих пізнавальних запитань длѐ швидкого освоюннѐ провідних знань. За 

допомогоя розвиненої запитальної діѐльності учні суттюво розвинули мовну і 

мовленнюву культуру, здібності створявати ділові, публіцистичні й художні 

тексти (Лазарюва, 2019). 

Дослідники сумської наукової школи продовжили й поглибили 

вивченнѐ означеної проблеми, на теоретичному й методичному рівнѐх 

представили нові технології розвитку здібностей старшокласників і майбутніх 

учителів до запитальної діѐльності, діалогової взаюмодії – основ сучасного 

евристичного навчаннѐ (дослідженнѐ Н. Громової, О. Кривонос, Л. Крівшенко, 

О. Нефедченко, І. Проценко, та ін.).  

Науковцѐми виѐвлено, що в евристичній освіті реалізуятьсѐ різні за 

складністя і рівнем творчості види діѐльності, що, ѐк правило, складаять 

юдину систему пізнавально-творчої і дослідницької діѐльності евристичного 

типу. Так, логіко-пошукова ѐк перша ланка такої діѐльності спрѐмована на 

пошук, аналіз, загальне осмисленнѐ сутності і змісту нової інформації. Здобуті 

факти, положеннѐ, закономірності стаять першоосновоя подальших кроків 

евристичної освіти. Евристично-перетворювальна (трансформувальна, 

реконструктивна) діѐльність виконую освітня функція природнього 

осмисленнѐ і переосмисленнѐ здобутої інформації про факти, події, стани, цѐ 

інформаціѐ перекладаютьсѐ на мову її здобувача і перетворяютьсѐ в 

індивідуальні знаннѐ: зміняятьсѐ згідно з досвідом та ерудиціюя індивіда 

смислові наголоси, обсѐг змісту і форм освітнього матеріалу. Проникненнѐ в 

його сутність і деталі дозволѐю студенту чи учня провести операції із його 

згортаннѐ й розгортаннѐ, структуризації, систематизації, узагальненнѐ 
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відповідно до власного розуміннѐ і досвіду, а також зі сприйнѐтими 

завданнѐми викладача. На основі результатів евристично-перетворявальної 

діѐльності відбуваютьсѐ перший результативний етап евристичного 

навчаннѐ – конструктивна діѐльність: самостійне створеннѐ нового 

освітнього продукту на основі знайденої нової інформації, її осмисленого 

перетвореннѐ у свідомості в індивідуальні знаннѐ фактів, подій, визначень, 

положень, законів тощо. Але евристична освіта, ѐк правило, не обмежуютьсѐ 

цим пізнавальним етапом її суб’юктів і готую їх до найвищого рівнѐ – діѐльності 

креативної. Як виѐвлено, креативна діяльність – найвищий рівень 

евристичної діѐльності і творчості взагалі – це створеннѐ принципово нового 

длѐ суб’юкта освіти продукту від його задуму, мети, завдань, засобів і способів 

діѐльності до діагностики й оцінки за надійними науковими критеріѐми ѐкості 

нового продукту. 

Викладачі і вчителі наукової школи в Сумському державному 

педуніверситеті імені А. С. Макаренка вперше на теоретичному, 

експериментальному і методичному рівнѐх створили й застосували систему 

інноваційних евристичних навчальних технологій, де знайшли практичне 

застосуваннѐ означені вище види евристичної діѐльності (логіко-пошукові, 

реконструктивні, конструктивні, креативні). 

Технологіѐ лекцій прямої дії, створена на основі розробок проф. 

Б. Коротѐюва (Коротѐюв, 2016), будуютьсѐ ѐк діалектична системна юдність 

таких компонентів: а) активна і конкретна мотиваціѐ духовних і професійних 

інтересів студентів шлѐхом розкриттѐ викладачем значимості розв’ѐзаннѐ 

основних проблем наукової лекції; б) зосереджене самостійне читаннѐ 

(перечитуваннѐ) окремих блоків лекції (самостійно або за рекомендаціѐми 

викладача) з метоя складаннѐ їх короткого конспекту і самостійних 

узагальнень; в) дискусійне обговореннѐ в інтерактивних групах основних 

положень наданого їм окремого лекційного блоку; г) письмова фіксаціѐ в 

робочих зошитах запропонованих положень, важливих фактів та узагальнень; 

д) створеннѐ кожним студентом власного залікового творчого продукту за 

щойно освоюними матеріалами лекції у виглѐді (за вибором студента): 

відповідей на 3-4 клячових запитаннѐ викладача, створеннѐ розгорнутого 

резяме, схематичної таблиці, рецензії, системи виѐвлених освітніх 

закономірностей, принципів, діагностичних критеріїв і показників тощо. Ми 

враховували у процесі експериментального навчаннѐ педагогіки і 

педагогічної творчості та майстерності на 2-х і 3-х курсах педуніверситету, що 

студенти новітнього поколіннѐ Z вже навчилисѐ вельми оперативно 

знаходити на інтернет-просторі потрібну длѐ них інформація, спроможні 
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стрімко й постійно переклячати увагу на нові об’юкти, але не сформували, у 

більшості своїй, умінь і звички надовго зосереджуватисѐ на необхідних 

пізнавальних об’юктах, проникати в їхня сховану глибинну сутність, 

загадковість і парадоксальність. Такі вміннѐ формуятьсѐ, коли постійно 

перечитуютьсѐ  й переосмисляютьсѐ  наукова і художнѐ література. 

Розроблені евристичні технології семінарських і практичних 

занять ѐвлѐять собоя здебільшого презентацію й захист самостійно 

створених освітніх продуктів конструктивного та креативного характеру 

(теоретична доповідь, твір, проюкт навчального модулѐ з певної шкільної 

дисципліни із залученнѐм інформаційно-комунікаційних засобів, підготовлені 

статті, есе, рецензії, розробка невеликого за обсѐгом науково-дослідного 

експерименту тощо). Кожний із таких продуктів забезпечуютьсѐ чітким 

діагностичним інструментаріюм (система критеріїв і показників, що 

відповідаять певному рівня навчальних досѐгнень – високому, достатньому, 

середньому, початковому). Створені освітні продукти публічно презентуятьсѐ 

авторами, захищаятьсѐ у процесі дискусії з опонентами, діагностуятьсѐ й 

оціняятьсѐ під час діалогічної взаюмодії з учасниками обговореннѐ, 

рекомендуятьсѐ на доопрацяваннѐ, до виступу на науковій конференції 

(семінарі) тощо. Рівень виконаннѐ і персонального захисту поточних і 

фінальних освітніх продуктів стаю вирішальним при оціняванні освоюннѐ 

навчальних дисциплін.  

Евристичне навчаннѐ ѐк справді творчий і гуманістичний рівень 

сучасної освіти надаю можливість студентам – творцѐм залікових освітніх 

продуктів – на основі одержаних зауважень і пропозицій викладача 

продуктивно зосередитисѐ на виправленні недоліків створеної роботи, 

удосконалити її змістові, мовні та стилістичні характеристики, одержати в 

результаті більш високу оцінку 

Педагогічна практика в евристичній освіті реалізуваласѐ в 

експериментальній роботі ѐк система проюктно-дослідницьких студій 

учителів-майстрів і студентів – майбутніх педагогів. Студенти до практики 

представлѐли й захищали заплановані навчальні розробки на практичних 

занѐттѐх, одержували конкретну допомогу з боку науковців і вчителів. Це 

стало досѐжним і не приводило до перевантажень студентів, тому що 

експериментальні групи мали на тиждень один шкільний день, коли 

безпосередньо в закладі освіти проводилисѐ лекції і практичні занѐттѐ з 

педагогічних дисциплін і методик виховної роботи й викладаннѐ предметів. У 

процесі самої педагогічної практики (навчально-педагогічної і виробничої) 

йшла апробаціѐ і реалізаціѐ студентських проюктів, удосконалених у процесі 
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творчої взаюмодії з учителѐми і викладачами університету. У базовій 

експериментальній школі № 25 міста Суми постійно, протѐгом останніх 8 

років здійснявалисѐ також спільні освітні проюкти вчителів-

експериментаторів і студентів гуманітарних спеціальностей. Творчі проюкти 

стали поюднаннѐм педагогічної мудрості майстрів і сміливої ініціативи 

майбутніх фахівців, часто визнавалисѐ кращими на презентаціѐх методичних 

кабінетів, професійних конкурсах, фестивалѐх інноваційних освітніх 

технологій. Багато з цих проюктів увійшли до скарбничок методичних і 

предметних кабінетів, бібліотек університетів і шкіл, особистих портфоліо 

діячих і майбутніх учителів, використано у кваліфікаційних роботах студентів, 

дисертаціѐх аспірантів.  

Висновки і подальші дослідницькі перспективи. Стратегії 

евристичної освіти, ѐк виѐвлено останніми дослідженнѐми, зосереджені на 

пізнавально-творчій і професійно-творчій самореалізації особистості, ѐка 

відбуваютьсѐ найбільш успішно в умовах освіти евристичного кшталту. 

Евристична освіта базуютьсѐ на пріоритетах різних видів евристичної 

діѐльності освітніх суб’юктів: евристично-пошукової, евристично-

перетворявальної, конструктивної і креативної.   

Більшість дослідників дійшли висновку, що найбільш складними за 

освоюннѐм і використаннѐм та одночасно найбільш продуктивними визнано 

технології застосуваннѐ евристичного навчального діалогу ѐк потужного 

способу складної взаюмодії і співтворчості длѐ досѐгненнѐ творчої 

самореалізації: активного сприйнѐттѐ нової інформації, її особистісного 

переосмисленнѐ і створеннѐ власних індивідуальних освітніх продуктів. 

Дослідниками визнаютьсѐ особлива важливість у професійній 

підготовці майбутнього вчителѐ креативної діяльності ѐк самостійного 

створеннѐ принципово нового длѐ суб’юкта освітнього продукту – від його 

задуму, мети, завдань, засобів і способів діѐльності до діагностики й оцінки 

за надійними науковими критеріѐми ѐкості нового продукту. 

Відзначаячи істотний прогрес у розробках стратегій і технологій 

евристичної освіти, варто звернути увагу на недостатньо досліджені їх 

особливості й можливості у професійній підготовці сучасного вчителѐ, на 

необхідність суттювої модернізації  вищої педагогічної освіти, посиляячи 

конструктивну і креативну діѐльність її суб’юктів. Тому перспективними 

видаятьсѐ знаходженнѐ способів суттювого вдосконаленнѐ існуячих 

технологій лекційних, семінарських, практичних занѐть, перетвореннѐ 

педагогічної практики майбутніх учителів у спільну творчу, евристично-

дослідницьку роботу досвідчених майстрів і майбутньої генерації  педагогів. 
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РЕЗЮМЕ 
Лазарев Николай, Лазарева Елена, Нефедченко Оксана. Исследование 

стратегий и технологий эвристического образованиѐ в отечественной педагогике. 
Основнаѐ стратегиѐ эвристического образованиѐ заклячаетсѐ в создании 

условий длѐ развитиѐ и творческой самореализации личности. Профессионально-
творческаѐ самореализациѐ будущего педагога вклячает становление 
гуманистических и креативных личностных качеств, в частности, профессионально-
творческих компетентностей. В эвристическом образовании применѐетсѐ широкий 
диапазон инновационных технологий – от самых простых к сложным и 
полиструктурированных, наибольшее место среди них занимаят конструктивные и 
креативные технологии и созданные с их помощья личностно значимые 
образовательные продукты. Перспективными представлѐятсѐ такие направлениѐ 
научных разведок, как нахождение способов существенной модернизации 
существуящих технологий лекций, семинарских, практических занѐтий, превращение 
педагогической практики будущих учителей в совместнуя эвристически-
исследовательскуя работу опытных мастеров и будущей генерации педагогов.  

Ключевые слова: эвристическое образование, стратегии и технологии 
эвристического образованиѐ, профессионально-творческаѐ самореализациѐ, будущий 
педагог, образовательные продукты, конструктивные и креативные технологии. 

SUMMARY 
Lazariev Mykola, Lazarieva Olena, Nefedchenko Oksana. Research of strategies and 

techniques of heuristic education in native pedagogy. 
The strategy of heuristic education of the younger generation of Ukraine, as was 

revealed by research, is due to the latest paradigm of education in modern post-industrial 
society and means creating conditions for development and creative self-realization of the 
individual throughout life. Professional and creative self-realization of future teachers, 
educators, tutors – the purpose and mission of their education – is seen as the formation of 
new humanistic and creative personal qualities, as a real ability to constantly create relevant 
educational products, as achieving a sufficient and high level of leading professional and 
creative competencies.  But this goal can become clear and attractive for the future 
specialist, provided that he is given a constant opportunity to freely choose a specific goal, 
tasks, ways to implement them in a particular educational situation. 

The creators and implementers of heuristic education, according to the latest research, 
study and apply a wide range of its innovative concepts and techniques from the simplest to 
complex and polystructured, corresponding to different levels of heuristic activity: 
comprehension, rethinking and transformation of the material presented by the teacher or 
textbook, its reconstruction and construction of new contents, models, schemes, generalizations, 
conclusions, summaries, etc.  It is worth noting the trend found by researchers: the more actively 
and systematically the teacher uses the components of heuristic education, the more place 
among them occupy the original author’s constructive and creative techniques and created with 
their help personally significant educational products. 

Heuristic teaching as a truly creative and humanistic process of modern education 
allows students not only to create current and credit educational products, but also on the 
basis of comments and suggestions of teachers and peers to focus productively on correcting 
the shortcomings of the work, improve its content, language and style, get a higher score. 

Such areas of scientific research as finding ways to significantly modernize existing 
techniques of lectures, seminars, practical classes, transforming the pedagogical practice of 
future teachers into a joint heuristic research work of experienced masters and the future 
generation of teachers seem promising. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

193 

Key words: heuristic education, strategies and techniques of heuristic education, 
professional and creative self-realization, future teacher, educational products, constructive 
and creative techniques. 

 

УДК 378.147:796-051]:005.336.2-027.561:37.013.321 
Михайло Лянной 

Сумський державний педагогічний  

університет імені А.С. Макаренка 

ORCID ID 0000-0002-7128-072X 

DOI 10.24139/2312-5993/2020.09/193-203 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

В УМОВАХ ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті окреслено теоретичні та методичні засади розвитку професійної 
компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту в умовах 
інформальної освіти, що забезпечую самостійну й ефективну реалізація цілей 
педагогічного процесу. Зазначено, що інформальна освіта майбутніх фахівців з 
фізичної культури і спорту відбуваютьсѐ в інтеграції з формальноя і неформальноя 
в різних поюднаннѐх. Виѐвлено основні переваги інформальної освіти в контексті 
професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту над 
формальноя і неформальноя, ѐка проѐвлѐютьсѐ в оріюнтації на самореалізація, 
зосередженні на особистісному самовдосконаленні здобувачів освіти і подальшому 
управлінні власним освітнім простором.  

Ключові слова: професійна компетентність, майбутні фахівці, фізична 
культура і спорт, інформальна освіта, фізкультурно-спортивна діѐльність. 

 

Постановка проблеми. В умовах сучасного розвитку освіти на перший 

план виходить підготовка випускників, ѐкі володіять навичками і здібностѐми 

соціально-психологічної та професійної адаптації в швидкоплинному світі. 

Державні освітні стандарти вищої освіти України істотно актуалізуять питаннѐ 

розвитку професійної компетентності майбутнього фахівцѐ з фізичної 

культури і спорту. Основна проблема професійної підготовки майбутніх 

фахівців з фізичної культури і спорту детермінуютьсѐ спрѐмуваннѐм більшоя 

міроя на формуваннѐ комплексу знань, умінь і навичок, що призводить до 

того, що фахівець, будучи добре поінформованим і теоретично підкованим 

професіоналом, не здатний застосувати отриману інформація на практиці. 

Рішеннѐм даної проблеми стаю впровадженнѐ в освітній процес інновацій, 

форм і засобів, що дозволѐять змістити акценти, з одного боку, на практичну 

оріюнтованість програм вищої освіти, з іншого, – на самостійність, 

самоорганізованість, самоосвіту й саморозвиток студента (інформальна 

освіта), що передбачаю формуваннѐ у нього високого ступенѐ особистісної 

мотивації до оволодіннѐ цілоя низкоя затребуваних сьогодні 

компетентностей (Портнова и др., 2019).  
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Традиційна система освіти, ѐка найчастіше представлена формальним 

та неформальним видами, не відповідаю потребам і викликам сучасності й 

гальмую розвиток потенційних можливостей здобувачів освіти. Саме тому в 

останні десѐтиліттѐ значна увага приділѐютьсѐ інформальній освіті, значеннѐ і 

необхідність ѐкої значно підвищилисѐ в освітньому процесі вищої школи. З 

урахуваннѐм того, що саме інформальна освіта сприѐю формування життювих 

установок здобувачів освіти, заповняю дефіцит професійної компетентності, 

виникаю необхідність осмисленнѐ її актуальності в контексті професійної 

підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. 

Аналіз актуальних досліджень. Значний внесок у розробку 

проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і 

спорту зробили вітчизнѐні науковці Н. Міцкевич, Л. Сущенко, О. Томенко, 

Ю. Биков, І. Струнін, В. Чічкін, П. Рибалко, А. Кашуба та ін. Питаннѐми 

розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної 

культури і спорту займалисѐ В. Лозова, О. Пометун, М. Степка, 

А. Хуторський, І. Маріонда, Е. Сивохоп, А. Товт, І. Іваній та ін.  

Складністя визначеннѐ й виміряваннѐ інформальної освіти 

поѐсняютьсѐ майже повна відсутність фундаментальних теоретичних 

досліджень такої форми освіти. Частково проблема використаннѐ 

інформальної освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців 

представлена в дослідженнѐх О. Жихорьської, Т. Кристопчук, В. Лугового, 

В. Халецької, О. Щербини. Вищевказані науковці вважаять, що саме 

інформальна освіта може ефективно вирішувати завданнѐ професійної 

підготовки, заповненнѐ дефіциту її професійної компетентності. У 

середовищі зарубіжних дослідників питаннѐми інформальної освіти 

займалисѐ H. Pokorny, R. Whittaker, H. Gibson, R. Whittaker.  

Метою статті ю визначеннѐ теоретичних і методичних засад розвитку 

професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту 

в умовах інформальної освіти, що забезпечить самостійну й ефективну 

реалізація цілей педагогічного процесу.  

Методи дослідження: використано теоретичний аналіз науково-

методичної літератури з визначеної проблематики, порівнѐннѐ й 

узагальненнѐ даних, зіставленнѐ різних поглѐдів на проблему дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Майбутній фахівець з фізичної 

культури і спорту трактуютьсѐ П. Рибалко ѐк «особистість, ѐка 

цілеспрѐмовано здобуваю в закладах вищої освіти кваліфікація відповідно 

до певного освітньо-кваліфікаційного рівнѐ в процесі спеціально 

організованої навчально-виховної діѐльності, спрѐмованої на підготовку до 
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подальшої професійної діѐльності щодо підтримки відповідного рівнѐ 

фізичної культури населеннѐ або досѐгненнѐ вищих спортивних результатів 

на олімпійській, світовій чи регіональній аренах у командному чи в 

індивідуальному вимірах» (Рибалко, 2019).  

У контексті дослідженнѐ також доцільно розглѐнути понѐттѐ 

«професійної компетентності» та «інформальної освіти». 

А. Маркова даю таке визначеннѐ професійної компетентності. 

Професійна компетентність – це «індивідуальна характеристика ступенѐ 

відповідності вимогам професії, психічний стан, що дозволѐю діѐти 

самостійно й відповідально, володіннѐ лядиноя здатністя і вміннѐм 

виконувати певні професійні функції». А. Самусік під професійноя 

компетентністя розумію «систему показників оволодіннѐ майстерністя в 

певній галузі професійної діѐльності» (Маркова, 1996).  

У загальному виглѐді професійну компетентність визначаять ѐк 

сукупність ѐкостей особистості, що забезпечуять ефективну професійну 

діѐльність. Особистісні ѐкості вклячаять: професійно важливі знаннѐ, 

уміннѐ та навички; професійні здібності; професійну спрѐмованість; досвід 

творчої професійної діѐльності та мисленнѐ. Їх інтеграціѐ ѐвлѐю собоя 

юдність теоретичної і практичної готовності до визначеної професійної 

діѐльності й дозволѐю фахівця проѐвити на практиці здатність реалізувати 

свій потенціал длѐ успішної творчої професійної діѐльності.  

С. Хазова у своїх дослідженнѐх наголошую, що професійна 

компетентність фахівців з фізичної культури і спорту вклячаю «систему 

загальних і спеціальних психолого-педагогічних знань і вмінь, необхідних 

длѐ ефективного здійсненнѐ навчально-виховної діѐльності; економіко-

управлінську і правову підготовку, що дозволѐю виконувати індивідуально 

й готувати вихованців до виконаннѐ різних соціальних ролей; сформоване 

цілісне професійне мисленнѐ і свідомість, що зумовляять успішність 

творчої професійно-педагогічної діѐльності» (Хазова, 2010). 

Таким чином, формуваннѐ професійних компетенцій фахівцѐ з 

фізичної культури і спорту починаютьсѐ з моменту перших занѐть спортом і 

триваю в процесі навчаннѐ за фахом і подальшої діѐльності.  

Професійну компетентність фахівцѐ з фізичної культури і спорту 

можна поділити на такі види: 

- гностична, що відображаю вміннѐ аналізувати спеціальну 

літературу, виокремлявати важливе, виконувати узагальненнѐ; адекватно 

оцінявати стан спортсменів, знаходити причини помилок і ускладнень; 

рефлексіюя власної діѐльності та діѐльності підопічних; 
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- проюктувальна, що забезпечую стратегічну спрѐмованість діѐльності 

викладача/тренера, що виѐвлѐютьсѐ в умінні оріюнтуватисѐ на кінцеву мету, 

вирішувати актуальні завданнѐ з урахуваннѐм специфіки майбутньої 

спортивної діѐльності підопічних і встановлявати необхідні взаюмозв’ѐзки 

своїх психолого-педагогічних впливів з усіма складовими їх розвитку; 

- конструктивна, ѐка забезпечить реалізація тактичних цілей, вибір 

адекватних форм проведеннѐ занѐть, визначеннѐ найбільш раціональних 

способів діѐльності й точне дотриманнѐ закономірностей плануваннѐ змісту 

занѐть; 

- організаторська, що ю реалізаціюя на практиці проюктів і планів, а 

також умовоя цілеспрѐмованого й реального проюктуваннѐ педагогічних 

завдань; 

- комунікативна, що забезпечую обмін інформаціюя між учасниками 

тренувального та освітнього процесів. 

Інформальну (або позаінституційну) освіту можна трактувати ѐк 

«індивідуальну пізнавальну діѐльність, ѐка супроводжую повсѐкденне 

життѐ і не обов’ѐзково носить цілеспрѐмований характер» (Вершловский), 

коли доросла особа перетворяю освітні потенціали суспільства на діюві 

фактори свого розвитку (Лискина та Паульзен, 2018).  

Ю. Гібадуліна визначаю інформальну освіту ѐк «нецілеспрѐмований, 

стихійний (спонтанний), ненавмисний процес отриманнѐ знань, умінь та 

навичок. Вона здійсняютьсѐ на робочому місці, у колі сім’ї або на 

відпочинку – у повсѐкденному житті, без освітніх формальностей. 

Інформальна освіта не веде до сертифікації» (Гибадуллина, 2014). О. 

Шувалова трактую дане понѐттѐ ѐк «індивідуальне навчаннѐ (самоосвіту), 

що на відміну від формальної освіти і додаткової освіти здійсняютьсѐ 

самостійно й не фіксуютьсѐ в дипломі або іншому документі, але робить 

внесок у розширеннѐ знань та вмінь» (Шувалова, 2010). 

Розширеннѐ в XXI ст. освітнього простору призвело виникненнѐ інфор-

мальної освіти ѐк відповіді на динамічні зміни в усіх сферах життюдіѐльності 

лядини. Його актуальність у сучасних умовах життѐ і професійної діѐльності 

пов’ѐзана з пошуком інших стратегій забезпеченнѐ ѐкості професійної підго-

товки здобувачів освіти у вищій школі. Постійне нарощуваннѐ кваліфікації, 

підвищеннѐ професійного рівнѐ в межах раніше набутої професії, а також 

придбаннѐ нових компетентностей необхідні сучасному конкуренто-

спроможному фахівця. Інвестуваннѐ у власний професійний розвиток 

підвищую їх конкурентоспроможність, дозволѐю максимально реалізувати свій 

потенціал (Меморандум непрерывного образованиѐ ЕС, 2000). 
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Аналіз науково-педагогічної літератури показую, що в сучасних 

умовах відсутні масштабні наукові дослідженнѐ, спрѐмовані на розробку 

концептуальних основ інформальної освіти. Найчастіше вивченнѐ 

інформальної освіти відбуваютьсѐ в інтеграції з формальноя та 

неформальноя в різних поюднаннѐх. 

Формальна освіта розглѐдаютьсѐ науковцѐми ѐк процес отриманнѐ 

знань, що відбуваютьсѐ в організованому та іюрархічно впорѐдкованому 

контексті, і завершуютьсѐ видачея документа державного зразка – 

диплома про початкову/середня професійну або вищу освіту або атестата. 

Даний процес маю встановлену за різними програмами тривалість, що 

базуютьсѐ на державній навчальній програмі та державних освітніх 

стандартах, ѐкий організований переважно формальними, 

зареюстрованими організаціѐми (Бугайчук, 2013). 

Неформальна освіта трактуютьсѐ ѐк процес отриманнѐ нових 

професійно-оріюнтованих знань, що відбуваютьсѐ поза межами 

спеціалізованого освітнього простору, при цьому існуять конкретні цілі, 

методи й методики, а головне, –результат навчаннѐ. Може проводитисѐ 

освітніми або громадськими організаціѐми, різними клубами і кружками, 

секціѐми, під час навчаннѐ з викладачем або тренером індивідуально, і 

ѐвлѐю собоя різноманітні тренінги, курси, семінари, круглі столи, ѐкі 

супроводжуятьсѐ видачея документа, що підтверджую додаткове 

підвищеннѐ кваліфікації – сертифікат учасника, диплом підвищеннѐ 

кваліфікації, свідоцтво, тощо (Яблоков, 2018). 

Основна відмінність інформальної освіти від формальної і 

неформальної полѐгаю в тому, що процес набуттѐ професійно оріюнтованих 

знань, умінь і навичок проходить не в установах системи освіти, а в інших 

соціальних інститутах (у родині, на тренуванні, на роботі, в інших формальних 

і неформальних об’юднаннѐх). Процес ю багатоплановим, а його структура 

збігаютьсѐ зі структуроя життюдіѐльності лядини. Незважаячи на відсутність 

систематизації видів інформальної освіти, до основних її видів належить 

навчаннѐ методом проб і помилок, стихійна самоосвіта, взаюмоосвіта під час 

спільної діѐльності, отриманнѐ інформації із засобів масової інформації, 

робота під керівництвом досвідченого фахівцѐ, занѐттѐ аматорськоя 

художньоя діѐльністя тощо (Гаврилова та Запруднова, 2016). 

Натепер можна зустріти велику різноманітність визначень, концепцій, 

що стосуятьсѐ інформальної освіти, що свідчить про те, що дане питаннѐ ю 

дискусійним і актуальним. Це відносно нова модель професійного розвитку, 

ѐка затребувана саме здобувачами освіти, оскільки форми інформальної 
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освіти спрѐмовані саме на суб’юкта освіти, ураховуять його особисті інтереси і 

потреби, зосереджені на його особистісному зростанні. 

До видів інформальної освіти у процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту можна віднести:  

- навчаннѐ за методом проб і помилок під час фізкультурно-

спортивної діѐльності; 

- стихійна або свідома самоосвіта у виглѐді самостійного пошуку 

відповідей на актуальні професійні питаннѐ або способів вирішеннѐ 

практично-значущих проблем у сфері фізичної культури і спорту; 

- взаюмоосвіта під час спільного виконаннѐ тих чи інших завдань 

тренувально-змагальної діѐльності; 

- отриманнѐ нових знань за допомогоя сучасних інформаційних 

технологій (інтернет, бази даних та ін.) і через засоби масової інформації; 

- збагаченнѐ духовного світу через читаннѐ і відвідуваннѐ закладів 

культури (читаннѐ відіграю не тільки освітня функція, але й активно 

впливаю на саморозвиток і самоідентифікація особистості, виконуячи 

функція самовихованнѐ); 

- виконаннѐ фізкультурно-спортивної діѐльності під керівництвом 

компетентного тренера/фахівцѐ/педагога тощо; 

- розвиток комунікативних навичок і становленнѐ світоглѐду в 

процесі міжособистісного спілкуваннѐ; 

- розширеннѐ кругозору, збагаченнѐ духовного світу і придбаннѐ 

життюво важливих знань, умінь, навичок у процесі пізнавальної, 

організаторської, пропагандистської, інструктивно-педагогічної, суддівської 

діѐльності.  

Визначеннѐ місцѐ і значеннѐ інформальної освіти в освітньому процесі 

майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у вищій школі також не 

складаю труднощів, оскільки його значеннѐ постійно зростаю. Так, визначаячи 

місце інформальної освіти в процесі навчаннѐ студента фізкультурного 

профіля, відзначимо, що навчальним планом освітньої програми на 

самостійну роботу з кожної дисципліни формально виділѐютьсѐ певна 

кількість годин. Створяятьсѐ умови длѐ досѐгненнѐ максимально 

ефективного результату в межах цього виду навчаннѐ: розроблѐятьсѐ 

методичні матеріали (робочі програми, силабуси); збільшуютьсѐ доступність 

спеціального спортивного обладнаннѐ длѐ покращеннѐ власної спортивної 

досконалості. Оскільки інформальна освіта майбутніх фахівців з фізичної 

культури і спорту нерозривно пов’ѐзана з формальним і неформальним 

навчаннѐм, нам представлѐютьсѐ можливим розмежувати ці види освіти, 
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спираячись на офіційні документи Міністерства освіти і науки України, 

власний професійний досвід і авторські позиції провідних науковців, що 

присвѐтили свої дослідженнѐ неперервній освіті (табл. 1). 

Таблицѐ 1 

Порівняльна характеристика видів неперервної освіти майбутніх фахівців 

з фізичної культури і спорту 

№ 
п/п 

Ознаки 
порівнѐннѐ 

Формальна освіта 
Неформальна 
освіта 

Інформальна освіта 

1 Мета навчаннѐ 

Розвиток / 
удосконаленнѐ 
професійних 
компетентностей у 
процесі 
підвищеннѐ 
кваліфікації 
або професійної 
перепідготовки 

Ліквідаціѐ 
професійних 
дефіцитів за 
рахунок 
отриманнѐ 
додаткових знань, 
умінь, досвіду 
практичної 
діѐльності 

Іноді мета відсутнѐ, 
визначаютьсѐ 
здобувачами освіти 
самостійно з 
урахуваннѐм 
власних 
особистісних і 
професійних 
інтересів 

2 Місце навчаннѐ 

Освітні організації 
(державні / 
недержавні, 
установи 
додаткової 
професійної 
освіти), що маять 
ліцензія на право 
здійсненнѐ освіт-
ньої діѐльності та 
пройшли проце-
дуру державної 
акредитації 

Освітні і 
громадські 
організації (центри, 
клуби, занѐттѐ з 
репетитором, 
короткострокові 
програми, тренінги 
та ін.) 

Поза освітніми 
організаціѐми, у 
повсѐкденній 
практичній 
діѐльності 

3 
Нормативне 
регуляваннѐ 

Закон України 
«Про вищу освіту», 
професійні освітні 
стандарти, освітні 
програми, 
навчально-
планувальна 
документаціѐ та 
ін. 

Договір 

Відсутність 
нормативно-
правового 
регуляваннѐ 

4 
Суб’юкти 
педагогічного 
процесу 

Професорсько-
викладацький 
склад 
(педагоги, ѐкі 
відповідаять 
вимогам 
нормативних 
документів і 

Різні фахівці, 
длѐ ѐких немаю 
вимог до 
здійсненнѐ 
педагогічної 
діѐльності (у тому 
числі педагоги) 

Міжособистісне 
оточеннѐ, 
соціокультурне 
середовище 
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допущенні до 
здійсненнѐ 
педагогічної 
діѐльності) 

5 Термін навчаннѐ 

Терміни 
регламентовані, 
обмежені за 
часом, 
навчаннѐ за 
розкладом 
протѐгом повного 
днѐ в 
залежності від 
виду навчаннѐ 
(курси 
підвищеннѐ 
кваліфікації 
або професійна 
перепідготовка) 

Терміни не 
регламентовані, 
гнучкий графік, 
можливість 
припиненнѐ 
навчаннѐ в 
будь-ѐкий період 

Відбуваютьсѐ 
безперервно всяди 
і завжди 

6 
Обов’ѐзковість 
навчаннѐ 

Обов’ѐзкове  

Здійсняютьсѐ 
усвідомлено, ю 
добровільним за 
високого ступенѐ 
зацікавленості 
здобувачів освіти 

Здійсняютьсѐ ѐк 
усвідомлено, так і 
неусвідомлено, де 
головним сенсом 
ю особистісне 
зростаннѐ  і 
подальше 
управліннѐ 
власним освітнім 
простором 

7 
Результати 
навчаннѐ 

Отриманнѐ 
документа 
державного 
зразка 
(посвідченнѐ, 
диплом) 

Отриманнѐ або 
відсутність 
документа, 
що підтверджую 
факт навчаннѐ; 
задоволеннѐ 
професійних 
інтересів і 
особистісних 
потреб 

Відсутність 
документа, 
що підтверджую 
факт навчаннѐ; 
вирішеннѐ 
особистісних 
професійних 
труднощів з 
фокусуваннѐм 
на свій або чужий 
досвід, ѐкий 
ю джерелом 
навчаннѐ 

8 
Умови, що 
регламентуять 
процес навчаннѐ 

Процедура зара-
хуваннѐ (наѐвність 
наказів в освітній 
організації), здобу-
вачі освіти закріп-
ляятьсѐ за конк-
ретними групами 

Договірна 
(недоговірна) 
система 
зарахуваннѐ, 
здобувачі освіти 
вклячені в спільну 
освітня діѐльність 

Не 
регламентуютьсѐ, 
добровільна участь 
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9 
Супровід післѐ 
навчаннѐ 

Відсутній Саморегулѐціѐ 
Самоосвіта, 
саморегулѐціѐ 

10 
Контроль 
навчаннѐ 

Зовнішній Самоуправліннѐ Саморегулѐціѐ 

 

Таким чином, із даних таблиці 1 можна зробити висновок про ѐвні 

переваги інформальної освіти в контексті професійної підготовки майбутніх 

фахівців з фізичної культури і спорту  над формальноя і неформальноя, ѐка 

проѐвлѐютьсѐ в оріюнтації на самореалізація, зосередженні на особистісному 

самовдосконаленні здобувачів освіти й подальше управліннѐ власним 

освітнім простором; урахуванні особистих інтересів, бажань, потреб, 

можливостей; міжособистісній взаюмодії, ѐка насичую соціокультурне 

середовище; інформальна освіта ю гнучкоя, мобільноя, загальнодоступноя, 

не залежить від статі, віку, вона здатна задовольнити особистісні та професій-

ні інтереси з фокусуваннѐм на особистий або чужий досвід, ѐкий ю джерелом 

навчаннѐ; від інших видів безперервної освіти інформальну освіту відрізнѐю 

високий ступінь саморегулѐції (самоконтроль, самоаналіз, самоосвіта та ін.). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Дедалі 

більше значеннѐ інформальної освіти в освітньому процесі вищої школи 

підкресляю той факт, що все перераховане вище дозволѐю майбутнім 

фахівцѐм з фізичної культури і спорту досѐгти кращого теоретичного і 

практичного рівнѐ знань у сфері фізичної культури і спорту та високого рівнѐ 

власної спортивної досконалості. Розглѐдаячи інформальну освіту ѐк 

елемент цілісної безперервної освітньої системи майбутніх фахівців з фізичної 

культури і спорту, очевидно, що вона маю внутрішня складну структуру і 

збагачую/доповняю формальну і неформальну освіту. Установлено, що 

інформальна освіта в контексті розвитку професійної компетентності 

майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту маю своя структуру, що 

потребую детального та комплексного дослідженнѐ та значний потенціал длѐ 

професійно-особистісного росту вищевказаних фахівців. Саме в процесі 

інформальної освіти відбуваютьсѐ становленнѐ професійних ѐкостей особис-

тості та їх подальший розвиток. Перспективоя подальших наукових розвідок 

стануть вивченнѐ й аналіз структури та функцій інформальної освіти в контек-

сті професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту.  
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РЕЗЮМЕ 
Лянной Михаил. Теоретико-методические основы развитиѐ профессиональной 

компетентности будущих специалистов по физической культуре и спорту в условиѐх 

информального образованиѐ. 

В статье обозначены теоретические и методические основы развитиѐ 
профессиональной компетентности будущих специалистов по физической культуре 
и спорту в условиѐх информального образованиѐ, что обеспечивает 
самостоѐтельнуя и эффективнуя реализация целей педагогического процесса. 
Отмечено, что информальное образование будущих специалистов по физической 
культуре и спорту происходит в интеграции с формальным и неформальным в 
различных сочетаниѐх. Выѐвлены основные преимущества информального 
образованиѐ в контексте профессиональной подготовки будущих специалистов по 
физической культуре и спорту над формальным и неформальным, которое 
проѐвлѐетсѐ в ориентации на самореализация, сосредоточено на личностном 
самосовершенствовании соискателей образованиѐ и последуящем управлении 
собственным образовательным пространством. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ компетентность, будущие специалисты, 
физическаѐ культура и спорт, информальное образование, физкультурно-
спортивнаѐ деѐтельность. 

SUMMARY 
Liannoy Mykhailo. Theoretical and methodological foundations for the development 

of professional competence of future specialists in physical culture and sports in the context 
of informal education. 

The article outlines the theoretical and methodological principles of developing 
professional competence of future specialists in physical culture and sports in the context of 
informal education, which provides independent and effective implementation of the goals of 
the pedagogical process. It is noted that informal education of future specialists in physical 
culture and sports takes place in integration with formal and non-formal education in various 
combinations. The main advantages of informal education in the context of professional 
training of future specialists in physical culture and sports over formal and non-formal are 
given, which are manifested in the focus on self-realization, personal self-improvement of 
students and further management of their own educational space. Theoretical analysis of 
scientific and methodological literature on certain issues, comparison and generalization of 
data, comparison of different views on the research problem is used. The professional 
competence of specialists in physical culture and sports includes “a system of general and 
special psychological and pedagogical knowledge and skills necessary for the effective 
implementation of educational activities; economic and managerial and legal training, which 
allows performing individually and preparing students to perform various social roles; formed 
a holistic professional thinking and consciousness, which determine the success of creative 
professional and pedagogical activities. Informal education is manifested in accounting for 
personal interests, desires, needs, opportunities; interpersonal interaction, which saturates 
the socio-cultural environment; informal education is flexible, mobile, accessible, regardless 
of gender, age, it is able to satisfy personal and professional interests with a focus on 
personal or other people’s experience, which is a source of learning; informal education is 
distinguished from other types of continuing education by a high degree of self-regulation 
(self-control, self-analysis, self-education, etc.). 

Key words: professional competence, future specialists, physical culture and sports, 
informal education, physical culture and sports activities. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ 
 

У статті подано результати експериментального дослідженнѐ щодо 
ефективності системи професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного 
транспорту в умовах неперервності освіти. Описано формувально-
перетворявальний етап експерименту, длѐ кількісної оцінки результатів 
експерименту та здійсненнѐ їх ѐкісного аналізу використано методи математичної 
статистики в педагогічній науці (t-критерій Стьядента та χ²-параметричний 
критерій Пірсона), що дали змогу оцінити достовірність одержаних результатів. 

Ключові слова: професійна підготовка, неперервна освіта, майбутні фахівці, 
залізничний транспорт, експеримент, дослідженнѐ, підвищеннѐ ефективності, 
результати. 

 

Постановка проблеми. Система професійної підготовки майбутніх 

фахівців залізничного транспорту в умовах неперервності повинна зазнавати 

вдосконаленнѐ та модернізації під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників: 

ювроінтеграційні процеси, ѐкі охопили Україну (Болонська конвенціѐ, 

мобільність ринку праці), а також стрімкий розвиток науки й техніки, 

комп’ятеризаціѐ та інформатизаціѐ всіх сфер діѐльності лядини тощо. У світлі 

описаних чинників зростаять вимоги до професійної підготовки майбутніх 

фахівців залізничного транспорту, оскільки транспортна інфраструктура ю 

міжнародноя галуззя. Тому виникаю потреба щодо пошуку шлѐхів 

підвищеннѐ ефективності та вдосконаленнѐ системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервності освіти 

відповідно до запитів суспільства та ринку праці, ураховуячи новітні 

надбаннѐ в галузі освіти, науки й техніки. 

Аналіз актуальних досліджень. Окремі аспекти проблеми підготовки 

майбутніх фахівців залізничного транспорту розглѐнуто в працѐх Р. Сущенка, 

Ю. Терещенка, Т. Шаргун та ін. У дослідженнѐх Р. Сущенка здійснено пошук 

шлѐхів формуваннѐ управлінської культури в майбутніх залізничників. У 

працѐх Т. Шаргун досліджено в історичному ракурсі підготовку фахівців галузі 

залізничного транспорту у ХІХ – першій половині ХХ століттѐ. Фахівець галузі 

транспортної інфраструктури Ю. Терещенко описую проблеми підготовки 

фахівців длѐ залізничного транспорту та пропоную шлѐхи їх вирішеннѐ. Проте 

проблему підготовки майбутніх фахівців в умовах неперервності професійної 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

205 

освіти розглѐнуто не було. Галузь залізничного транспорту займаю чільне 

місце в економіці кожної країни, тому від рівнѐ підготовки майбутніх фахівців 

залізничного транспорту залежить результативність здійсняваної ними 

професійної діѐльності.  

Мета статті: розглѐнути та проаналізувати результати педагогічного 

експерименту щодо ефективності системи професійної підготовки майбутніх 

фахівців залізничного транспорту в системі «коледж-університет». 

Методи дослідження: педагогічний експеримент, методи 

математичної статистики в педагогічній науці (t-критерій Стьядента та χ²-

параметричний критерій Пірсона), узагальненнѐ, систематизаціѐ. 

Виклад основного матеріалу. Науковим підґрунтѐм длѐ здійсненнѐ 

експериментального дослідженнѐ стали праці таких науковців, ѐк 

Ю. Бабанський (Бабанський, 1988; Бабанський, 1989), С. Гончаренко 

(Гончаренко, 2008), Н. Кузьміна (Кузьміна, 1980), С. Сисоюва (Сисоюва, 2009) 

та інших. В основу дослідно-експериментальної роботи було покладено 

принципи-рекомендації щодо здійсненнѐ педагогічного експерименту в 

цілому: цілісного дослідженнѐ педагогічного ѐвища; об’юктивності; 

комплексності; ефективності; перманентності (Гончаренко, 2008).  

Авторська модель системи професійної підготовки майбутніх 

фахівців залізничного транспорту в системі неперервної професійної освіти 

ю певним алгоритмом, реалізовуячи ѐкий можна здійснявати 

вдосконаленнѐ освітнього процесу в закладах фахової передвищої та 

вищої освіти. Підґрунтѐм побудови ціюї системи ю такі тези: 

- поетапність реалізації змін; 

- сприѐннѐ активності студентів в освітній діѐльності; 

- формуваннѐ освітнього середовища, ѐке буде спрѐти розвиткові 

кращих рис кожного студента; 

- важлива роль співпраці між викладачами та студентами; 

- застосуваннѐ інновацій в освітньому процесі; 

- реалізаціѐ ідей особистісно оріюнтованого навчаннѐ з метоя 

сприѐння розвитку особистості кожного студента, ураховуячи його 

індивідуальні особливості, задатки та здібності, та забезпечення 

професійного зростаннѐ. 

Формувально-перетворявальний етап експерименту відбувавсѐ 

протѐгом 2016-2020 років. Метоя цього етапу експерименту була 

експериментальна перевірка ефективності розробленої системи професійної 

підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в системі «коледж-

університет». Експериментальна робота веласѐ щодо перевірки результа-
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тивності ѐк традиційної, так і авторської системи підготовки майбутніх 

фахівців залізничного транспорту. Експериментально-дослідна робота була 

розпочата зі студентами І курсу (спеціальності 273 «Залізничний транспорт» 

та 275 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті)). Тривав 

експеримент до складаннѐ цими ж студентами випускних іспитів у коледжі. 

На початку формувально-перетворявального експерименту велосѐ 

дослідженнѐ ефективності системи формуваннѐ математичної складової 

професійної компетентності майбутніх фахівців залізничного транспорту. В 

експерименті брали участь дві групи студентів спеціальності «Транспортні 

технології» (на залізничному транспорті) та дві групи студентів 

спеціальності «Залізничний транспорт», кожна група була поділена на дві 

підгрупи (за результатами вхідного діагностичного тестуваннѐ з 

математики) з метоя досѐгненнѐ максимальної рівності в знаннѐх у 

підгрупах. Освітній процес у першій підгрупі був організований за 

експериментальноя методикоя, а в другій – за традиційноя. Лекційний 

матеріал був прочитаний длѐ всіх підгруп однаково. Практичні роботи в 

експериментальних та контрольних групах містили однаковий обсѐг 

навчального матеріалу, при цьому була збережена логічна структура 

навчального матеріалу та терміни його опрацяваннѐ і здачі. 

Початково до експерименту були залучені 127 студентів (63 особи –

експериментальна група та 64 особи – контрольна група) Київського 

коледжу транспортної інфраструктури, 37 студентів – експериментальна 

група та 38 студентів – контрольна група Хмельницького політехнічного 

коледжу (спеціальності «Автомобільний транспорт»). 

Особлива увагу під час проведеннѐ експерименту приділѐласѐ 

формування мотивації освітньої діѐльності, активізації освітнього процесу 

шлѐхом упровадженнѐ інноваційних педагогічних технологій та 

формуваннѐ вмінь і відповідних навичок.  

Формувально-перетворявальний експеримент, що полѐгав у 

дослідженні ефективності авторської системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців залізничного транспорту, полѐгав у реалізації таких 

етапів: початкового та завершального.  

Длѐ здійсненнѐ дослідно-експериментальної перевірки діювості 

системи професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного 

транспорту було розроблено низку навчально-методичних матеріалів: 

- індивідуальних завдань длѐ різних видів контроля; 

- методичні вказівки до практичних та самостійних робіт; 
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- методичні рекомендації щодо використаннѐ інноваційних 

технологій під час вивченнѐ дисциплін математичного циклу; 

- навчально-методичний супровід (основи інтегрального та 

диференціального численнѐ); 

- конспекти лекцій тощо. 

Длѐ того, щоб кількісно оцінити результати експерименту, а також 

здійснити їх ѐкісний аналіз, нами використовувалисѐ методи математичної 

статистики длѐ педагогічної науки, ѐкі дали нам змогу оцінити ймовірність 

одержаних висновків. 

На завершальному етапі формувально-перетворявального 

експерименту було враховано те, що освітній процес у ЗВО ю 

багатогранним, складним, компонентним, що передбачаю розглѐд 

педагогічної проблеми з різних ракурсів, а також урахуваннѐ спеціально 

створених умов (педагогічних умов), реалізаціѐ ѐких сприѐю досѐгнення 

поставленої мети експерименту. Адже студенти ѐк експериментальних, так 

і контрольних груп працявали над засвоюннѐм одного й того самого 

навчального матеріалу, тривалість часу на опрацяваннѐ навчального 

матеріалу була однаковоя, логічна структура викладу навчального 

матеріалу залишаласѐ непорушноя незалежно від системи навчаннѐ. 

Істотно відрізнѐлисѐ в освітньому процесі експериментальної та 

контрольної груп методичні підходи до проведеннѐ практичних робіт та 

організації самостійної діѐльності студентів, тому припускаюмо, що 

відмінність у результатах освітнього процесу в експериментальній та 

контрольній групах буде характеризуватисѐ такими ѐкостѐми:  

- щодо знань студентів (глибина, міцність, гнучкість, системність 

тощо); 

- щодо мотивації освітньої та майбутньої професійної діѐльності; 

- щодо діѐльнісних характеристик (інформаційні процеси; уміннѐ 

працявати над різними типами проюктів; використаннѐ нестандартних 

підходів до виконаннѐ освітньої діѐльності та інше); 

- щодо ѐкостей мисленнѐ (системне, логічне, творче, інтегративне 

тощо). 

Упродовж усього часу, що тривав експеримент, ми системно 

спостерігали за освітнім процесом ѐк в експериментальних, так і в 

контрольних групах; ѐк під час лекцій чи практичних робіт, так і під час 

індивідуальних чи колективних консультацій. Систематично був здійснений 

аналіз освітньої діѐльності студентів із метоя виѐвленнѐ таких його 

показників: стійкість позитивної мотивації до освітньої діѐльності; активність 
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студентів; результативність методів та методик навчаннѐ, ѐкі 

використовували під час експерименту. Длѐ нашого дослідженнѐ було 

важливо з’ѐсувати:  

- ѐкий здійсняять вплив спеціально створені умови експерименту 

на результативність освітнього процесу, у ѐкий вони були впроваджені;  

- ѐк можна виѐвити та дослідити ѐвища й процеси, ѐкі з’ѐвлѐятьсѐ 

під час освітнього процесу; 

- ѐкі чинники могли би сприѐти подальшому вдосконалення 

освітнього процесу, реалізуячи його ѐкісну складову. 

За результатами експериментальних досліджень сформованості 

професійної компетентності та готовності до професійної діѐльності 

майбутніх фахівців залізничного транспорту було обчислено деѐкі 

інтегровані показники професійної компетентності й готовності до 

професійної діѐльності. Такі показники було пораховано ѐк на початку 

експерименту, так і в кінці (табл. 1). 

Таблицѐ 1 

Рівні сформованості професійної компетентності (математичної 

складової) майбутніх фахівців залізничного транспорту 

Групи Рівні Початок експерименту Завершеннѐ експерименту 

Кількість 
студентів 

% Кількість 
студентів 

% 

ЕГ 
(100 
студентів) 

Початковий 27 27 12 12 

Середній 56 56 53 53 

Достатній 14 14 27 27 

Високий 3 3 8 8 

КГ 
(102 
студенти) 

Початковий 27 26,5 22 21,6 

Середній 58 56,9 60 58,8 

Достатній 13 12,7 15 14,7 

Високий 4 3,9 5 4,9 

Аналізуячи дані таблиці 1, можемо засвідчити результативність 

запропонованої системи професійної підготовки майбутніх фахівців. У 

студентів експериментальних груп було зафіксовано вищу пізнавальну 

активність, а також їх знаннѐ характеризувалисѐ більшоя системністя та 

здатністя до інтеграції, на відміну від студентів контрольних груп.  

Студенти експериментальних груп виѐвлѐли вищий рівень 

когнітивних процесів, їх мисленнюва діѐльність характеризуваласѐ чіткістя 

логічних структур, швидкістя мисленнѐ, оригінальністя підходів щодо 

вирішеннѐ навчальних завдань. У більшості студентів експериментальних 

груп проѐвлѐлосѐ стійке ціннісно-мотиваційне утвореннѐ, ѐке сприѐло 

розуміння необхідності успішного виконаннѐ освітньої діѐльності та її ролі 
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длѐ подальшої професійної діѐльності. Студенти експериментальних груп 

проѐвлѐли більшу ініціативність під час підготовки проюктів, ѐкісніше  

виконували домашні (самостійні) завданнѐ. 

У студентів контрольної групи, у ѐких навчаннѐ відбувалосѐ за 

традиційноя освітньоя системоя, знаннѐ характеризувалисѐ 

розрізненістя, поверховістя, відсутністя міжпредметної інтеграції. 

Студентам складно було виконувати завданнѐ, до ѐких не було додано 

шаблону чи алгоритму. Часто в студентів було відсутню розуміннѐ того, 

навіщо їм дана освітнѐ дисципліна, а також її роль длѐ подальшої успішної 

професійної діѐльності. У суттювої кількості студентів контрольних груп 

виѐвлено відсутність стійкої позитивної мотивації щодо освітнього процесу 

в цілому, а також щодо вивченнѐ окремих навчальних дисциплін. У більшої 

кількості студентів контрольних груп у порівнѐнні з експериментальними 

проѐвлѐласѐ схильність до виконаннѐ мінімальної кількості завдань із 

середньоя та низькоя ѐкістя виконаної роботи, відсутність бажаннѐ 

саморозвитку та самовдосконаленнѐ. Це пов’ѐзано, напевно, з усталеним 

ще зі школи підходом до навчаннѐ, ѐкий характеризувавсѐ відсутністя 

зацікавленості до самого процесу здобуттѐ освіти. 

Таким чином, результати виконаннѐ інтегрованих тестових завдань, а 

також анкетувань засвідчили зміни в показниках математичної складової 

професійної компетентності майбутніх фахівців в експериментальних та 

контрольних групах коледжів. На основі одержаних результатів тестувань 

та анкетувань студентів експериментальних та контрольних груп можна 

зробити висновок щодо ефективності запропонованої системи 

професійного навчаннѐ в коледжі. Студенти коледжів, ѐкі працявали в 

експериментальних групах, проѐвлѐли бажаннѐ до самовдосконаленнѐ та 

саморозвитку, а також прагненнѐ до навчаннѐ в університеті з метоя 

поглибленнѐ професійних знань, умінь та навичок. 

Динаміку зміни математичної складової професійної компетентності 

в ЕГ та КГ подано на рис. 1. 

Результати експерименту засвідчили, що в експериментальних 

групах кількість студентів із високим рівнем сформованості математичної 

складової професійної компетентності зросла на 5 %, у той час ѐк у 

контрольній групі лише на 1 %; кількість студентів із достатнім рівнем в ЕГ 

зросла на 13 %, а в КГ – на 2 %. У той час зауважимо, що кількість студентів 

з ЕГ, у ѐких виѐвлено середній рівень сформованості математичної 

складової професійної компетентності зменшиласѐ на 3 %, а в КГ зросла на 
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1,9 %; також в ЕГ зменшиласѐ кількість студентів із початковим рівнем на 

15 %, а в КГ – на 4,9 %. 

 
Рис. 1. Динаміка зміни математичної складової професійної 

компетентності в студентів коледжів на початку експерименту та на 

завершеннѐ експерименту 
 

Зупинимосѐ детальніше на клячових результатах, одержаних у ході 

проведеннѐ експериментального дослідженнѐ длѐ компонентів 

(когнітивного, ціннісно-мотиваційного, операційно-діѐльнісного та 

рефлексивного) готовності до професійної діѐльності майбутніх фахівців. 

Тестові інтегровані завданнѐ проводилисѐ на початку вивченнѐ 

дисципліни, післѐ кожного з двох модулів, а також післѐ завершеннѐ 

вивченнѐ дисципліни. Результати інтегрованих тестувань подано в табл. 2. 

Аналіз результатів засвідчив таке: 

- підвищеннѐ ѐкості знань та вмінь студентів ЕГ, помітну позитивну 

динаміку; 

- формуваннѐ стійких позитивних ціннісно-мотиваційних оріюнтирів 

щодо вивченнѐ окремих дисциплін, а також щодо освітнього процесу в 

цілому та подальшої професійної діѐльності; 

- покращеннѐ рівнѐ сформованості професійної компетентності та 

готовності до професійної діѐльності в майбутніх фахівців залізничного та 

автомобільного транспорту. 

Опитуваннѐ, ѐкі були проведені зі студентами ЕГ післѐ завершеннѐ 

експерименту, засвідчило позитивне ставленнѐ учасників експерименту до 

методик та технологій, ѐкі були застосовані під час експерименту в 

освітньому процесі (92,8 % усіх опитаних). 
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Таблицѐ 2 

Динаміка сформованості готовності до професійної діяльності майбутніх 

фахівців залізничного транспорту 

Групи Рівні Кількість студентів 

Ціннісно-мотиваційний компонент 

І тест ІІ тест ІІІ тест IV тест 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

ЕГ 
(100) 

Початковий 27 27 21 21 9 9 0 0 

Середній 53 53 55 55 61 61 63 63 

Достатній 18 18 21 21 25 25 29 29 

Високий 2 2 3 3 5 5 8 8 

КГ 
(102) 

Початковий 26 25,5 25 24,5 19 18,6 14 13,7 

Середній 53 52 53 52 55 53,9 60 58,8 

Достатній 22 21,5 23 22,5 26 25,5 25 24,5 

Високий 1 1 1 1 2 2 3 3 

 Когнітивний компонент 

ЕГ 
(100) 

Початковий 16 16 14 14 10 10 5 5 

Середній 61 61 60 60 58 58 56 56 

Достатній 18 18 20 20 24 24 29 29 

Високий 5 5 6 6 8 8 10 10 

КГ 
(102) 

Початковий 15 14,7 14 13,7 13 12,7 10 9,8 

Середній 62 60,8 62 60,8 63 61,8 64 62,7 

Достатній 20 19,6 21 20,6 21 20,6 22 21,6 

Високий 5 4,9 5 4,9 5 4,9 6 5,9 

 Операційно-діѐльнісний компонент 

ЕГ 
(100) 

Початковий 21 21 18 18 15 15 8 8 

Середній 53 53 49 49 45 45 44 44 

Достатній 22 22 27 27 31 31 36 36 

Високий 4 4 6 6 9 9 12 12 

КГ 
(102) 

Початковий 22 21,6 18 17,6 17 16,7 12 11,8 

Середній 55 53,9 57 55,9 58 56,8 61 59,8 

Достатній 21 20,6 23 22,5 24 23,5 25 24,5 

Високий 4 3,9 4 4 3 3 4 3,9 

 Рефлексивний компонент 

ЕГ 
(100) 

Початковий 14 14 5 5 0 0 0 0 

Середній 36 36 38 38 36 36 25 25 

Достатній 42 42 45 45 49 49 54 54 

Високий 8 8 12 12 15 15 21 21 

КГ 
(102) 

Початковий 15 14,7 11 10,8 7 6,8 5 4,9 

Середній 37 36,3 38 37,2 39 38,2 40 39,2 

Достатній 43 42,2 45 44,1 46 45 46 45 

Високий 7 6,8 8 7,9 10 10 11 10,9 

Дані таблиці іляструять позитивну динаміку зміни всіх 

досліджуваних компонентів готовності до професійної діѐльності майбутніх 

фахівців залізничного транспорту ѐк в ЕГ, так і в КГ. Проте зміни в ЕГ значно 

суттювіші, ніж зміни тих самих показників у КГ. Отримані результати 
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підтверджуять ефективність запропонованої системи підготовки майбутніх 

фахівців залізничного транспорту в порівнѐнні з традиційноя системоя.  

Було сформульовано гіпотези дослідженнѐ:  

- Н0 – емпіричні розподіли студентів у експериментальних та 

контрольних групах на початку та в кінці експерименту не відрізнѐятьсѐ 

між собоя; 

- Н1 – емпіричні розподіли студентів в експериментальних та 

контрольних групах на початку та в кінці експерименту відрізнѐятьсѐ між 

собоя. 

Перевірку гіпотез було здійснено відносно даних на початку та в кінці 

експерименту за допомогоя t-критерія Стьядента та χ²-параметричного 

критерія Пірсона. Використовувалисѐ обидва критерії з метоя забезпеченнѐ 

комплексності та перманентності одержаних результатів та висновків. 

Застосуваннѐ t-критерія Стьядента та χ²-параметричного критерія 

Пірсона засвідчили достовірність отриманих результатів та висновків (95 %-

99 %) (Новиков, 2007). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту 

буде ефективнішоя, ѐкщо вона буде базуватисѐ на принципах особистісно 

оріюнтованого навчаннѐ із застосуваннѐм інноваційних педагогічних 

технологій, а також будуть ураховані сучасні досѐгненнѐ в сфері науки й 

техніки, узгодженості між ступенѐми неперервної професійної освіти. Наші 

подальші дослідженнѐ будуть спрѐмовані на виокремленнѐ й дослідженнѐ 

зв’ѐзків між навчаннѐм на різних ступенѐх неперервної професійної освіти 

(фахової передвищої та вищої).  
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РЕЗЮМЕ 
Маланюк Наталья. Профессиональнаѐ подготовка будущих специалистов 

железнодорожного транспорта: результаты эксперимента. 

В статье представлены результаты экспериментального исследованиѐ 
эффективности системы профессиональной подготовки будущих специалистов 
железнодорожного транспорта в условиѐх непрерывности образованиѐ. Описан 
формировочно-преобразовательный этап эксперимента, длѐ количественной 
оценки результатов эксперимента и осуществлениѐ их анализа использованы 
методы математической статистики в педагогической науке (t-критерий 
Стьядента и χ²-параметрический критерий Пирсона), которые позволили оценить 
достоверность полученных результатов. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, непрерывное образование, 
будущие специалисты, железнодорожный транспорт, эксперимент, исследование, 
повышение эффективности, результаты. 

SUMMARY 
Malaniuk Nataliia. Future railway transport specialists: results of the experiment. 

The article presents the results of an experimental study on the effectiveness of the 
system of professional education of future railway transport specialists under conditions of 
lifelong education. 

The author’s model of professional education system of future railway transport 
specialists in the system of lifelong professional education is a certain algorithm, 
implementing which can improve the educational process in institutions of professional 
higher and higher education. The research and experimental work was based on the 
principles-recommendations for the implementation of the pedagogical experiment in 
general: a holistic study of the pedagogical phenomenon; objectivity; complexity; efficiency; 
permanence. The basis for the construction of this system are the following theses: gradual 
implementation of changes; promoting student activity in educational activities; educational 
environment formation which will direct development of the best features of each student; 
the important role of cooperation between teachers and students; application of innovations 
in the educational process; implementation of ideas of personality-centered learning in order 
to promote the development of the personality of each student, taking into account their 
individual characteristics, inclinations and abilities, and to ensure professional growth. 

According to the results of experimental studies of professional competence 
formation and readiness for professional activity of future railway transport specialists some 
integrated indicators of professional competence and readiness for professional activity were 
calculated. Research hypotheses (zero and alternative) were formulated. 

The article describes the molding-transformative stage of the experiment, for 
quantitative evaluation of experimental results and their qualitative analysis used methods 
of mathematical statistics in pedagogical science (Student’s t-test and Pearson’s χ²-
parametric test), which allowed to assess the reliability of the results. The obtained results 
confirm the effectiveness of the proposed system of future railway transport specialists’ 
education in comparison with the traditional system. 

Key words: professional education, continuing education, future specialists, railway 
transport, experiment, research, efficiency increase, results. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ДО 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
 

Статтѐ розкриваю проблему підготовки майбутніх пілотів до міжкультурної 
взаюмодії. У результаті дослідженнѐ теоретично обґрунтовано педагогічні умови 
формуваннѐ готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаюмодії, а саме: 
формуваннѐ ціннісних оріюнтацій через створеннѐ позитивного психологічного 
клімату; організаціѐ командної роботи в процесі вивченнѐ професійно оріюнтованих 
дисциплін; інтеграціѐ культурологічного аспекту в професійно оріюнтовані 
дисципліни; стимуляваннѐ рефлексивного ставленнѐ до процесу формуваннѐ 
ѐкостей міжкультурної взаюмодії. Виокремлені умови акцентуять на важливих 
складових процесу формуваннѐ міжкультурної взаюмодії, а саме: ціннісні оріюнтації, 
організаціѐ командної роботи, значеннѐ культурологічного аспекту в навчанні, 
важливі ѐкості длѐ роботи в мультикультурному середовищі. 

Ключові слова: міжкультурна взаюмодіѐ, майбутні пілоти, безпека польотів, 
готовність до міжкультурної взаюмодії, педагогічні умови, командна робота, 
рефлексіѐ, культурологічний аспект. 

 

Постановка проблеми. Професійна англійська мова ю основним 

засобом спілкуваннѐ в інтеркультурній команді, що об’юдную представників 

різних національностей. Длѐ досѐгненнѐ успішної міжкультурної 

комунікації майбутнім фахівцѐм необхідно володіти вміннѐми ефективно 

вирішувати проблеми, ѐкі неминуче виникаять у процесі спілкуваннѐ 

лядей, що належать до різних культур. 

Длѐ повноцінного міжкультурного спілкуваннѐ і взаюморозуміннѐ 

фахівець повинен мати сформовану іншомовну міжкультурну компетенція 

у сфері професійної комунікації, під ѐкоя ми розуміюмо сукупність знань 

про рідну і іншомовні культури, умінь і навичок розуміти й адекватно 

використовувати в мові міжкультурну комунікація, застосовувати знаннѐ 

про культуру носіїв мови в стандартних та нестандартних ситуаціѐх та 

здатність брати участь у професійний міжкультурний взаюмодії. 

Однім із провідних напрѐмів професійної діѐльності майбутніх пілотів 

ю міжкультурна взаюмодіѐ. З оглѐду на це, особливої уваги потребую 

забезпеченнѐ ѐкості професійної підготовки майбутніх фахівців до 

міжкультурної діѐльності, що передбачаю ґрунтовну теоретичну та 

практичну підготовку авіафахівців, упровадженнѐ інноваційних підходів та 

методів до організації навчального процесу в ЗВО. 
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Визначеннѐ та теоретичне обґрунтуваннѐ педагогічних умов 

формуваннѐ готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаюмодії 

дозволить змоделявати процес підготовки та експериментально 

перевірити його ефективність. 

Аналіз актуальних досліджень. Актуальність проблеми підготовки 

майбутніх пілотів відображено у стандартах та рекомендаціѐх ІКАО; 

рекомендаціѐх Євроконтроля; Документі ІКАО № 9859 An / 474 

«Керівництво з управліннѐ безпекоя польотів» (2013); Документі ІКАО № 

9859 An / 453 «Керівництво з впровадженнѐ вимог ІКАО щодо володіннѐ 

мовоя» (2010); Циркулѐрі ІКАО № 323 An / 185 «Рекомендації з програм 

навчаннѐ авіаційної англійської мови» (2009); наказ Державної служби 

України з наглѐду за забезпеченнѐм безпеки авіації «Про затвердженнѐ 

Положеннѐ про систему управліннѐ безпекоя польотів на авіаційному 

транспорті» (2005 р.). 

Взаюмодія між культурними особливостѐми та конфліктними 

ситуаціѐми вивчали К. Лейнг, У. Стефан, С. Тінг-Тумі. Педагогічні умови 

професійної підготовки до міжкультурної комунікації розглѐдали 

О. Братанич, В. Желѐсков, С. Радул, В. Смелікова. Педагогічні умови 

професійної підготовки авіаційних фахівців висвітлено в дослідженнѐх 

В. Асріѐн, О. Бродової, О. Ковтун, О. Москаленко, С. Тимченко. 

Проблему професійної підготовки льотного складу з іноземної мови 

досліджували Л. Герасименко, Є. Кміта, О. Москаленко та інші. Окремі 

аспекти навчаннѐ взаюмодії майбутніх пілотів представлено в роботах 

А. Дранко, О. Керницького, А. Савицької та ін. Теоретичні засади підготовки 

авіаційних фахівців ґрунтовно представлено в роботах Г. Лещенка, 

Р. Макарова, Т. Плачинди, В. Ягупова. Але аналіз науково-педагогічних 

джерел показав, що не досить розв’ѐзаним залишаютьсѐ питаннѐ 

формуваннѐ готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаюмодії, а 

саме теоретичне обґрунтуваннѐ організаційно-педагогічних умов 

формуваннѐ готовності до міжкультурної взаюмодії майбутніх пілотів.  

Метою статті ю теоретичне обґрунтуваннѐ сутності організаційно-

педагогічних умов підготовки майбутніх пілотів до міжкультурної взаюмодії. 

Основними методами дослідження ю аналіз, синтез, порівнѐннѐ та 

узагальненнѐ вітчизнѐних і зарубіжних психолого-педагогічних джерел із 

проблеми формуваннѐ готовності майбутніх пілотів до міжкультурної 

взаюмодії. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми готовності до міжкультурного 

діалогу й формуваннѐ комунікативної культури ю досить актуальними в 
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умовах соціального, етнонаціонального та міжетнічного культурного 

простору. Комунікативна культура охопляю сукупність знань, умінь, навичок, 

здібностей рефлексії, що становлѐть основу міжкультурної взаюмодії та 

міжкультурних контактів, що забезпечуять ефективність діѐльності. 

Комунікативна культура ѐк рівень успішної організації міжкультурної 

взаюмодії в полікультурній ситуації разом із відповідноя підготовкоя з 

професійної англійської мови передбачаю володіннѐ знаннѐми особливостей 

комунікативного стиля, що ю типовим длѐ тіюї або іншої соціокультурної 

системи і що багато в чому визначаю міжкультурні відмінності, здатні стати 

істотноя комунікативноя перешкодоя. Комунікативний стиль 

життюдіѐльності відрізнѐю манеру поведінки, поширену в певній 

територіальній, соціокультурній, конфесійній спільності, і відбиваютьсѐ в 

ступені активності лядини, стереотипах поведінки, когнітивних та емоційних 

характеристиках, специфіці й динаміці вираженнѐ почуттів, особливостѐх 

сприйнѐттѐ часу і простору, характері взаюмодії особистості з навколишньоя 

дійсністя. Комунікативна культура передбачаю повагу до традицій, систем 

дозволів і заборон, норми, правила життѐ й поведінки особистості. Наѐвність 

культурних особливостей у професійній комунікації зумовили посиленнѐ 

уваги до ціюї проблематики й потребу в обґрунтуванні педагогічних умов 

формуваннѐ готовності до міжкультурної взаюмодії майбутніх пілотів. 

У педагогіці під умовами розуміять сукупність змінних природних, 

соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, ѐкі діять на фізичний, 

моральний, психічний розвиток лядини, її поведінку, вихованнѐ та 

навчаннѐ, формуваннѐ особистості (Словник-довідник з професійної 

педагогіки, с. 193). У філософії «умову» визначаять ѐк те, «від чого 

залежить дещо інше, що робить можливим наѐвність речі, стану, процесу 

на відміну від причини, ѐка ю логічноя умовоя наслідку дії» і ѐк «істотний 

компонент комплексу об’юктів, із наѐвності ѐкого за необхідністя походить 

існуваннѐ цього ѐвища» (Психологічний словник, с. 207). 

Порѐд із понѐттѐм «умова» вчені та дослідники в педагогіці 

виділѐять понѐттѐ «педагогічні умови». Так, Ю. Бабанський розумію 

педагогічні умови ѐк взаюмодіячі компоненти навчального процесу, у 

ѐкому викладач отримую результат, а студенти навчаятьсѐ задлѐ 

отриманнѐ результату (Бабанский, 1996). 

В. Манько понѐттѐ «педагогічні умови» визначаю ѐк 

«взаюмопов’ѐзану сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх 

характеристик функціонуваннѐ, що забезпечую високу результативність 
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навчального процесу й відповідаю психолого-педагогічним критеріѐм 

оптимальності» (Манько, 2000). 

Словник-довідник із професійної педагогіки визначаю «педагогічні 

умови» ѐк «обставини, від ѐких залежить та відбуваютьсѐ цілісний продук-

тивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що опосеред-

ковуютьсѐ активністя особистості» (Професійна освіта: словник, с. 143). 

Тлумачний словник визначаю понѐттѐ «умова» таким чином: 

«необхідна обставина, що уможливляю здійсненнѐ, створеннѐ, утвореннѐ 

чого-небудь; обставини, особливості реальної дійсності, за ѐких відбуваютьсѐ 

або здійсняютьсѐ що-небудь» (Великий тлумачний словник сучасної 

української мови, с. 1506). Дослідник В. Желѐсков виокремляю такі 

педагогічні умови майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної 

взаюмодії: становленнѐ мотивації курсантів за допомогоя інноваційних 

технологій; міжпредметні зв’ѐзки в навчальному процесі; використаннѐ 

міжкультурних аспектів в організації навчаннѐ (Желѐсков, 2019). В. Асріѐн 

виділѐю такі педагогічні умови професійної готовності майбутніх пілотів до 

польотів на міжнародних повітрѐних трасах: навчаннѐ загальної, технічної 

англійської мови та фразеологія радіообміну; знаннѐ, уміннѐ та навички з 

професійно оріюнтованої англійської мови; упровадженнѐ в навчальний 

процес ситуаційних завдань, пов’ѐзаних із особливостѐми професійної 

діѐльності; система оціняваннѐ під час вивченнѐ професійної англійської 

мови (Асріѐн, 2007). О. Москаленко характеризую педагогічні умови ѐк 

взаюмодія між викладачем та студентом, що в подальшому сприѐю 

успішному формування мотивації до навчаннѐ. Науковець виокремила такі 

педагогічні умови формуваннѐ мотивації до професійного спілкуваннѐ 

англійськоя мовоя в майбутніх пілотів міжнародних авіаліній: зміст та 

структура плануваннѐ навчаннѐ професійно-оріюнтованої англійської мови; 

діалогічна взаюмодіѐ у процесі професійної комунікації з використаннѐм 

інноваційних методів та форм навчаннѐ; упровадженнѐ ефективних прин-

ципів навчаннѐ у процесі експериментальної моделі (Москаленко, 2011). 

Длѐ забезпеченнѐ ѐкості професійної підготовки курсантів льотних 

закладів освіти вчена Т. Плачинда виокремила такі педагогічні умови: 

рефлексіѐ майбутнього фахівцѐ длѐ забезпеченнѐ саморегулѐції; 

самовдосконаленнѐ й самоконтроля фахівцѐ; формуваннѐ міжпредметних 

зв’ѐзків (Плачинда, 2014). С. Тимченко визначила та обґрунтувала такі 

організаційно-педагогічні умови формуваннѐ комунікативних умінь 

майбутніх диспетчерів УПР у процесі вивченнѐ професійно оріюнтованих 

дисциплін: створеннѐ позитивного та сприѐтливого психологічного клімату за 
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допомогоя діалогічної та міжособистісної взаюмодії; активне навчаннѐ з 

використаннѐм реальних ситуацій; позааудиторне спілкуваннѐ (Тимченко, 

2014). С. Радул у своюму дослідженні формуваннѐ міжкультурної 

компетентності майбутнього вчителѐ іноземної мови виокремляю такі 

педагогічні умови; спрѐмуваннѐ майбутніх фахівців на культурологічний 

аспект у професійній діѐльності; наѐвність міжособистісного спілкуваннѐ у 

процесі навчаннѐ та в науково-дослідної роботі (Радул, 2014). В. Смелікова 

виокремила такі педагогічні умови майбутніх судноводіїв до професійно 

оріюнтованого спілкуваннѐ: психолого-педагогічні (мотиваціѐ до професійно-

оріюнтованого спілкуваннѐ майбутніх фахівців); методичні (упровадженнѐ 

кейс-технологій на базі інструктивно-методичних розробок); організаційні 

(інноваційні методи та форми навчаннѐ) (Смелікова, 2017). 

Теоретичний аналіз досліджень науковців надав змогу виокремити такі 

педагогічні умови формуваннѐ готовності майбутніх пілотів до міжкультурної 

взаюмодії: формуваннѐ ціннісних оріюнтацій через створеннѐ позитивного 

психологічного клімату; організаціѐ командної роботи в процесі вивченнѐ 

професійно оріюнтованих дисциплін; інтеграціѐ культурологічного аспекту в 

професійно оріюнтовані дисципліни; стимуляваннѐ рефлексивного ставленнѐ 

до процесу формуваннѐ ѐкостей міжкультурної взаюмодії. 

Щодо першої педагогічної умови варто зазначити, що сьогоднішнім 

студентам ЗВО незабаром належить вирішувати проблеми, що виникаять 

у суспільстві, і від того, ѐких цінностей, норм і принципів дотримуютьсѐ 

майбутній фахівець, з ѐкими установками й оріюнтаціѐми він приступаю до 

навчальної, а потім і до професійної діѐльності, залежить успішність та 

продуктивність навчального процесу. У зв’ѐзку з переоріюнтаціюя ціннісної 

системи, суспільства в цілому, відношеннѐ до освіти та професійної 

діѐльності сучасної молоді зазнало значних змін і виразно набуло 

інструментального характеру. Мотиваціѐ до майбутньої професійної  

діѐльності студентів пов’ѐзана передусім зі стратегіѐми самореалізації, 

отриманнѐм матеріального достатку, побудовоя успішної кар’юри.  

Науковці (Н. Іванова, С. Фескіна) зазначаять, що вибір професії 

майбутнього фахівцѐ й оволодіннѐ її змістом починаютьсѐ, насамперед, із 

інтересу до майбутньої діѐльності. На початку навчаннѐ студенти маять 

позитивне ставленнѐ до навчального процесу й мотивовані до навчаннѐ. У 

подальшому, становленнѐ майбутнього авіафахівцѐ, ѐк 

висококваліфікованого, можливо лише у процесі формуваннѐ ціннісних 

оріюнтацій у професійній діѐльності. Актуалізаціѐ цілей та мотивів 

відбуваютьсѐ за допомогоя комплексу різних соціокультурних установок. 
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Ціннісні оріюнтації «маять подвійний характер: вони соціальні, оскільки 

історично й культурно обумовлені, та індивідуальні, оскільки в них 

зосереджений життювий досвід конкретного суб’юкта» (Радчук, 2005). 

О. Камінська у своюму дослідженні під ціннісними оріюнтаціѐми розумію 

становленнѐ студентів до матеріальних та духовних цінностей, що визна-

чаять оріюнтири на майбутня професійну діѐльність, розвиток світоглѐду та 

цілі. Дослідницѐ визначаю, що на розвиток професійно-ціннісних оріюнтацій 

впливаю низка чинників: суспільно-економічний (соціальна та політична 

стабільність у суспільстві, культурологічний розвиток, а саме оріюнтири на 

історія, традиції, цінності); освітньо-професійний (інновації в освіті, новітні 

технології, культурно-духовний розвиток, соціокультурне середовище); 

індивідуально-особистісний (рівень культурної підготовки, засвоюннѐ власних 

життювих цінностей, гуманістичні оріюнтири) (Камінська, 2011). 

Формуваннѐ ціннісних оріюнтацій дозволить майбутнім пілотам 

ефективно використовувати міжкультурну комунікація, поважати та 

приймати інші культурні етноси, уміннѐ вирішувати стресові та конфліктні 

ситуації, отримувати задоволеннѐ від соціального оточеннѐ, мати 

стабільний нервово-емоційний стан, адже від фізичних та 

психофізіологічних показників залежить безпека екіпажу та пасажирів.  

Щодо другої педагогічної умови, длѐ коректного її тлумаченнѐ 

доцільно почати з визначеннѐ понѐттѐ «команда». Загалом, ю багато 

визначень команди, зокрема: 

- «команда – це невелика кількість лядей із взаюмодоповняячими 

навичками, ѐкі прагнуть до спільної мети, виконуять завданнѐ та підходи, 

за ѐкі вони взаюмно відповідальні» (Katzenbach, 1993). 

- «ляди, ѐкі працяять разом на певному шлѐху длѐ досѐгненнѐ 

загальної мети або місії. Робота ю взаюмозалежноя і члени команди 

розділѐять відповідальність і вважаять себе відповідальними за 

досѐгненнѐ результатів» (Lewis-McClear, 2020). 

- «команда група лядей, що працяять разом длѐ досѐгненнѐ 

спільної мети» (Understanding Team, 2021). 

Отже, команда – це цільова спрѐмованість та інтенсивна взаюмодіѐ 

між членами групи, у той час, ѐк командну роботу можемо 

схарактеризувати ѐк ефективну й продуктивну практичну діѐльність 

команди, або певну спільну та цілеспрѐмовану роботу групи фахівців, ѐкі 

працяять за встановленими правилами. Специфікоя діѐльності майбутніх 

пілотів та характерним фактором успішної командної роботи ю комунікаціѐ. 

Також робота в команді впливаю на особистісне та професійне зростаннѐ, 
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ефективне досѐгненнѐ цілей та поставлених завдань. Так, наприклад, 

програма управліннѐ ресурсами екіпажу (CRM) – це ефективне 

використаннѐ всіх наѐвних ресурсів длѐ льотного екіпажу задлѐ 

забезпеченнѐ безпечної та ефективної роботи, зменшеннѐ помилок, 

уникненнѐ стресів та підвищеннѐ ефективності. CRM націлена не стільки на 

оволодіннѐ технічними знаннѐми та навичками, необхідними длѐ польоту 

та експлуатації літаків, скільки на когнітивні та міжособистісні навички, 

необхідні длѐ управліннѐ польотом в організованій авіаційній системі. 

Управліннѐ командними ресурсами (TRM) визначаютьсѐ ѐк стратегії 

успішного використаннѐ всіх наѐвних ресурсів. Основними перевагами 

TRM вважаятьсѐ: зменшеннѐ кількості інцидентів, пов’ѐзаних із 

командноя роботоя; підвищена ефективність виконаннѐ завдань; 

ефективне використаннѐ кадрових ресурсів; безперервність та стабільність 

роботи в команді; посилене почуттѐ відповідальності в командній роботі; 

підвищеннѐ рівнѐ задоволеності роботоя. Отже, організаціѐ командної 

роботи в процесі вивченнѐ професійно оріюнтованих дисциплін дозволить 

майбутнім пілотам нести взаюмну відповідальність, приймати складних 

рішень, почуттѐ поваги один до одного, вирішеннѐ конфліктних ситуацій за 

допомогоя ефективної комунікативної взаюмодії. 

Щодо третьої педагогічної умови маюмо зазначити, що формуваннѐ 

творчої особистості сучасного фахівцѐ, інтеграціѐ культурологічних 

особливостей, що сприѐять ефективному розвиткові професійних та 

індивідуальних ѐкостей – становить взаюмодія педагогічного та 

культурологічного дискурсу. Інтеграціѐ культурологічного аспекту вивченнѐ 

професійно оріюнтованої англійської мови в майбутніх пілотів допоможе 

зробити процес навчаннѐ більш успішним та оріюнтованим на соціокультурну 

взаюмодія. Використаннѐ культурологічного аспекту на занѐттѐх дасть змогу 

курсантам набути досвід міжкультурної комунікації, розвити особистісні 

ціннісні ѐкості та гуманне відношеннѐ до представників різних культур. 

Викладач може поюднувати аудиторні (формальні) та позааудиторні 

(неформальні) занѐттѐ з професійно оріюнтованої англійської мови, з 

використаннѐм різних форм, методів, інтерактивних завдань, тестів, тренінгів 

тощо. Наприклад, різні теми культурологічного напрѐмку («Національні 

традиції», «Історіѐ культури різних країн», «Національна їжа» тощо) з 

використаннѐм спеціальної лексики та граматики. Це сприѐтиме більш 

глибокому занурення курсантів в особливості іншої культури, цінностей. Длѐ 

позааудиторного (неформального) навчаннѐ можливе залученнѐ волонтерів, 

представників різних національностей, організувати відео-чат з носіѐми іншої 
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мови. Таким чином, відбуваютьсѐ культурний обмін, реальне спілкуваннѐ, 

формуютьсѐ повага до інших етнічних груп, традицій і, що важливо, 

культурологічний аспект органічно поюднуютьсѐ з вивченнѐм професійно 

оріюнтованих дисциплін. 

Щодо четвертої умови, доцільно зауважити, що проблема 

формуваннѐ рефлексії в майбутнього фахівцѐ – важлива складова 

становленнѐ особистості у процесі навчальної та професійної діѐльності. 

Особливої значущості рефлексіѐ набуваю у процесі комунікації майбутніх 

фахівців у міжкультурному середовищі. Рефлексіѐ, ѐк спосіб зрозуміти себе 

та партнера у процесі взаюмодії та спілкуваннѐ, даю змогу прогнозувати та 

коректувати дії один одного. С. Максименко (Максименко, 2005) у своїх 

дослідженнѐх аналізую рефлексія ѐк необхідність у взаюмодії викладача та 

студента у процесі самоаналізу та самооцінки. 

Рівень сформованості рефлексії залежить від успішного опануваннѐ 

навчального матеріалу майбутнього фахівцѐ. Самоконтроль, організаціѐ  

самостійної роботи, плануваннѐ, критичне мисленнѐ, самооцінка, значеннѐ 

власної навчальної діѐльності – професійні ѐкості, ѐкі спонукаять до 

стимуляваннѐ рефлексивного ставленнѐ студента до процесу навчаннѐ, а 

толерантність, ввічливість, стресостійкість, неконфліктність, 

дисциплінованість – важливі особистісні ѐкості майбутнього фахівцѐ. В 

умовах успішної рефлексії майбутній пілот маю змогу нести 

відповідальність за власні рішеннѐ, забезпечити ѐкісні та безпечні 

перевезеннѐ, ефективно використовувати знаннѐ та навички міжкультурної 

взаюмодії з представниками мультикультурної команди. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У 

результаті дослідженнѐ теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

формуваннѐ готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаюмодії. 

Перша умова – формуваннѐ ціннісних оріюнтацій через створеннѐ 

позитивного психологічного клімату –передбачаю ефективно 

використовувати міжкультурну комунікація, поважати та приймати інші 

культурні етноси, уміннѐ вирішувати стресові та конфліктні ситуації, 

отримувати задоволеннѐ від соціального оточеннѐ, мати стабільний 

нервово-емоційний стан за допомогоя цінностей. Друга умова – 

організаціѐ командної роботи в процесі вивченнѐ професійно оріюнтованих 

дисциплін –націлена на опануваннѐ командної взаюмодії та створеннѐ 

професійної командної роботи. Третѐ умова – інтеграціѐ культурологічного 

аспекту в професійно оріюнтовані дисципліни – передбачаю культурний 

обмін, реальне спілкуваннѐ, формуютьсѐ повага до інших етнічних груп, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

222 

традицій, і важливо, що культурологічний аспект органічно поюднуютьсѐ з 

вивченнѐм професійно оріюнтованих дисциплін. Четверта умова – 

стимуляваннѐ рефлексивного ставленнѐ до процесу формуваннѐ ѐкостей 

міжкультурної взаюмодії – наголошую на основних рефлексивних ѐкостѐх 

майбутнього пілота, а саме: толерантність, ввічливість, неконфліктність, 

дисциплінованість тощо. Подальші перспективи вбачаюмо в моделяванні 

процесу формуваннѐ готовності майбутніх пілотів до міжкультурної 

взаюмодії та експериментальної перевірки його ефективності. 
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РЕЗЮМЕ 
Мартыненко Надежда. Педагогические условиѐ формированиѐ готовности 

будущих пилотов к межкультурному взаимодействия. 
Статьѐ раскрывает проблему подготовки будущих пилотов к 

межкультурному взаимодействия. В результате исследованиѐ теоретически 
обоснованы педагогические условиѐ формированиѐ готовности будущих пилотов к 

http://archive.tlt.psu.edu/suggestions/teams/about/definition.html
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межкультурному взаимодействия, а именно: формирование ценностных 
ориентаций через создание позитивного психологического климата; организациѐ 
командной работы в процессе изучениѐ профессионально ориентированных 
дисциплин; интеграциѐ культурологического аспекта в профессионально 
специальные дисциплины; стимулирование рефлексивного отношениѐ к процессу 
формированиѐ качеств межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, будущие пилоты, 
безопасность полетов, готовность к межкультурному взаимодействия, 
педагогические условиѐ, команднаѐ работа, рефлексиѐ, культурологический аспект. 

SUMMARY 
Martynenko Nadiia. The pedagogical conditions for the formation of future pilots’ 

readiness for intercultural interaction.  
One of the leading areas of professional activity of future pilots is intercultural 

interaction. In view of this, special attention needs to be paid to ensuring the quality of 
professional training of future specialists for intercultural activities, which provides thorough 
theoretical and practical training of aviation specialists, introduction of innovative 
approaches and methods to the organization of the educational process in higher school. 

The preparation for intercultural interaction is a complex multicomponent process 
that requires constant improvement of one’s knowledge, skills and abilities in order to 
participate more productively in multicultural environment. It is based on deep 
understanding of the language and behavior of the communication partner in the process of 
joint activities.  

The article reveals the problem of preparing future pilots for intercultural interaction. 
As a result of the research the pedagogical conditions of formation of readiness of future 
pilots for intercultural interaction are theoretically substantiated, namely: formation of value 
orientations through creation of a positive psychological climate; organization of team work 
in the process of studying professionally oriented disciplines; integration of the culturological 
aspect into professionally oriented disciplines; stimulating a self-reflexive attitude to the 
process of forming the qualities of intercultural interaction. Communicative culture as a level 
of successful organization of intercultural interaction in a multicultural situation, together 
with appropriate training in professional English, involves knowledge of the features of 
communicative style, which is typical for sociocultural system and largely determines 
intercultural differences that can become a significant communicative barrier . 

The selected conditions emphasize the important components of the process of 
formation of intercultural interaction, namely: value orientations, organization of teamwork, 
the importance of the culturological aspect in learning, important qualities for work in a 
multicultural environment. 

Key words: intercultural interaction, future pilots, flight safety, readiness for 
intercultural interaction, pedagogical conditions, teamwork, self-reflection, culturological 
aspect. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОПРАЦЮВАННЯ ОКРЕМИХ 

ВИДІВ ПРОСТИХ ЗАДАЧ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

У статті проаналізовано сучасні підходи до підготовки майбутнього вчителѐ 
початкової школи до професійної діѐльності, зокрема до викладаннѐ математичних 
дисциплін. Розглѐнуто підготовку майбутніх учителів до опрацяваннѐ окремих видів 
простих задач під час навчаннѐ учнів математики в сучасній початковій школі. 
Обґрунтовано значеннѐ математичних задач длѐ учнів початкових класів. Зазначено 
класифікатор простих задач, окреслено конкретні види простих задач. Досліджено 
методичний аспект вивченнѐ зазначених видів задач. Розглѐнуто конкретні приклади 
задач і окреслена робота з ними. 

Ключові слова: підготовка майбутнього вчителѐ, початкова школа, окремі 
види простих задач. 

 

Постановка проблеми. Формуваннѐ професійної компетентності 

майбутнього вчителѐ початкових класів відбуваютьсѐ у процесі навчаннѐ в 

закладі вищої освіти і спрѐмовуютьсѐ на набуттѐ майбутнім фахівцем знань, 

умінь, позитивних ставлень, досвіду професійної діѐльності й поведінкових 

моделей особистості у професійному середовищі. 

З позиції компетентнісного підходу рівень фахової підготовки 

майбутніх учителів визначаютьсѐ здатністя вирішувати проблеми та 

професійні завданнѐ різної складності на підставі наѐвних знань та досвіду. 

Сучасній школі потрібен компетентний учитель початкових класів, 

спроможний ефективно діѐти, розв’ѐзувати стандартні та проблемні 

завданнѐ, що виникаять в освітньому процесі. 

Повноцінне навчаннѐ математики учнів початкових класів 

неможливе без володіннѐ вчителем методикоя навчаннѐ математики, 

знаннѐ методичних підходів до вивченнѐ певних тем курсу.  

У Державному стандарті початкової освіти зазначено, що метоя 

освітньої математичної галузі ю формуваннѐ математичної та інших клячових 

компетентностей; розвиток мисленнѐ, здатності розпізнавати й моделявати 

процеси та ситуації з повсѐкденного життѐ, ѐкі можна розв’ѐзувати із 

застосуваннѐм математичних методів, а також здатності робити 

усвідомлений вибір (Державний стандарт початкової освіти, 2018). 

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти розроблено 

типову освітня програму, у ѐкій визначено очікувані результати длѐ 
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кожного класу, коротко вказано відповідний зміст предмета чи 

інтегрованого курсу. 

Математична галузь спрѐмована на розкриттѐ ролі математики в 

пізнанні ѐвищ і закономірностей навколишнього світу; формувати в дітей 

основи математичних знань та способів дій, досвід їх використаннѐ длѐ 

розв’ѐзуваннѐ навчальних і практичних задач; реалізовувати потенціал 

галузі длѐ закладаннѐ здатності міркувати логічно, оцінявати коректність і 

достатність даних длѐ розв’ѐзуваннѐ навчальних та практичних задач; длѐ 

розвитку математичного мовленнѐ, що необхідне длѐ опису математичних 

фактів, відношень і закономірностей (Типові освітні програми длѐ закладів 

загальної середньої освіти: 1 –2 класи, 2018). Реалізаціѐ означених 

завдань здійсняютьсѐ за такими змістовими лініѐми: «Числа, дії з числами. 

Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», 

«Математичні задачі і дослідженнѐ», «Робота з даними». Тому актуальним 

ю питаннѐ підготовки майбутніх учителів до вивченнѐ методичного аспекту 

реалізації  основних змістових ліній.  

У нашому дослідженні ми зупинимосѐ на питанні підготовки 

майбутніх учителів  початкової школи до опрацяваннѐ простих 

математичних задач, зокрема окремих їх видів. 

Аналіз актуальних досліджень. Вагомий внесок у розробку 

методологічних засад проблеми навчаннѐ розв’ѐзувати математичні задачі 

зроблено М. Бантовоя, М. Богдановичем, Ю. Колѐгіним, О. Корчевськоя, 

М. Моро, О. Онопріюнко, А. Пишкало, Г. Саранцевим, С. Скворцовоя та ін.  

У методичній літературі висвітляятьсѐ різні аспекти формуваннѐ в 

учнів початкової школи умінь розв’ѐзувати прості задачі, але недостатньо 

приділено уваги проблемі підготовки майбутніх учителів до опрацяваннѐ 

окремих видів простих задач, зокрема поюднання теоретичного й 

методичного їх аспектів.  

Мета статті. Метоя нашої статті ю висвітленнѐ особливостей 

підготовки майбутніх учителів початкових класів до опрацяваннѐ окремих 

видів простих задач у початковому курсі математики. 

У процесі написаннѐ статті використані такі методи дослідження: 

критичний аналіз літератури, порівнѐннѐ, узагальненнѐ практичних 

досліджень, систематизаціѐ. 

Виклад основного матеріалу. Метоя змістової лінії «Математичні 

задачі і дослідженнѐ» ю формуваннѐ в учнів здатності розпізнавати 

практичні проблеми, ѐкі можна розв’ѐзати із застосуваннѐм математичних 

методів. Математичні задачі, зокрема сяжетні, ю важливим засобом 
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ілястрації й конкретизації навчального матеріалу; розвитку пізнавальних 

процесів і оволодіннѐ прийомами розумових дій (аналізу, синтезу, 

порівнѐннѐ, узагальненнѐ, класифікації, конкретизації); ю засобом 

формуваннѐ дії моделяваннѐ; вихованнѐ особистісних ѐкостей, естетичних 

почуттів; розвитку вміннѐ будувати судженнѐ, робити висновки; 

формуваннѐ в  учнів мотивації їхньої навчальної діѐльності, інтересу та 

здатності до ціюї діѐльності (Типові освітні програми длѐ закладів 

загальної середньої освіти: 1 –2 класи, 2018). Сяжетні задачі, особливо 

практично зоріюнтовані, забезпечуять зв’ѐзок математики з реальним 

життѐм дитини. В учнів початкової школи необхідно формувати понѐттѐ 

про задачу, її структурні компоненти, про сутність процесу розв’ѐзуваннѐ.  

Одним із основних завдань математичної галузі ю набуттѐ учнѐми 

загального вміннѐ розв’ѐзувати прості сяжетні задачі. Тому майбутніх 

учителів доцільно ознайомити з послідовністя роботи над математичноя 

задачея. У процесі такої роботи учні можуть досліджувати вплив 

складників задачі на її розв’ѐзаннѐ за різних варіацій умов: добирати умову 

до запитаннѐ, змінявати умову відповідно до запитаннѐ, змінявати 

запитаннѐ відповідно до виразу тощо. Доцільно розглѐдати задачі з 

реалістичним сяжетом. Водночас, навчальні дослідженнѐ можуть 

поширяватисѐ не лише на сяжетні задачі, а й на інші види завдань. 

Доречно проаналізувати математичні завданнѐ на визначеннѐ змін в умові 

задачі та їх вплив на її розв’ѐзаннѐ. Корисними ю завданнѐ, ѐкі маять не 

один, а кілька правильних розв’ѐзків, кілька способів розв’ѐзуваннѐ. 

Навчальні дослідженнѐ доцільно вклячати до завдань через спонуканнѐ 

до дослідницьких дій: з’ѐсуй, встанови, визнач, досліди тощо.  

Робота над математичними задачами і з навчальними 

дослідженнѐми ю важливим ресурсом длѐ реалізації міжпредметних 

зв’ѐзків та інтеграції зі змістом інших освітніх галузей (Початкова освіта, 

2018, с. 13-14). 

Всі задачі в початковому курсі математики поділѐятьсѐ на прості і 

складені. Прості задачі – це такі, длѐ розв’ѐзаннѐ ѐких потрібно виконати  

одну арифметичну дія.  

Прості задачі ми можемо розділити на такі 4 групи: задачі, ѐкі 

розкриваять конкретний зміст кожної арифметичної дії; задачі, ѐкі 

розкриваять зв’ѐзки між компонентами і результатами арифметичних дій 

(задачі на знаходженнѐ невідомого компонента); задачі на різницеве 

порівнѐннѐ; задачі на кратне порівнѐннѐ. 
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І група задач – це задачі, ѐкі розкриваять конкретний зміст кожної 

арифметичної дії – вклячаю такі види простих: задачі на знаходженнѐ суми, 

задачі на знаходженнѐ остачі, задачі на знаходженнѐ добутку ѐк суми 

однакових доданків,  задачі на діленнѐ на рівні частини, задачі на діленнѐ 

на вміщеннѐ. 

ІІ група задач – це задачі, ѐкі розкриваять зв’ѐзки між компонентами 

і результатами арифметичних дій (задачі на знаходженнѐ невідомого 

компонента) – вклячаю такі види простих: задачі на знаходженнѐ 

невідомого доданка, задачі на знаходженнѐ невідомого зменшуваного, 

задачі на знаходженнѐ невідомого від’юмника, задачі на знаходженнѐ 

невідомого множника, діленого і дільника. 

ІІІ група задач – це задачі на різницеве порівнѐннѐ – вклячаю такі 

види простих: задачі на збільшеннѐ та зменшеннѐ на кілька одиниць, 

задачі на збільшеннѐ та зменшеннѐ на кілька одиниць у непрѐмій формі; 

задачі на різницеве порівнѐннѐ. 

ІV група задач – це задачі на кратне порівнѐннѐ – вклячаю такі види 

простих: задачі на збільшеннѐ та зменшеннѐ в кілька разів, задачі на 

збільшеннѐ та зменшеннѐ в кілька разів  у непрѐмій формі; задачі на 

кратне порівнѐннѐ. 

Існуять окремі види простих задач, ѐкі не належать до жодної із 

зазначених вище груп. Це прості задачі на знаходженнѐ швидкості, часу, 

відстані; на знаходженнѐ площі; на знаходженнѐ частини від числа і числа за 

його частиноя; що містѐть знаходженнѐ дробу від числа, числа за значеннѐм 

його дробу; на обчисленнѐ тривалості, дати початку події, її кінцѐ. 

У нашому дослідженні ми розглѐнемо методику опрацяваннѐ 

зазначених вище видів задач у процесі вивченнѐ математичної галузі в 

сучасній початковій школі. 

Одними з перших розглѐдаятьсѐ задачі на обчисленнѐ тривалості, 

дати початку події, її кінцѐ. Такі задачі на час містѐть три компоненти: дата 

початку події, тривалість події і дата закінченнѐ події. Вони розпочинаять 

вивчатисѐ з 2 класу. 

Під час проведеннѐ лекційних і практичних занѐть з методики 

навчаннѐ освітньої галузі «Математика» доцільно розглѐнути методику 

опрацяваннѐ таких задач. 

Наприклад, задача: «Уроки в школі починаятьсѐ о 8 год 30 хв. 

Тривалість уроків 45 хв, перерв – 10 хв. В учнів 2 класу було 4 уроки. О 

котрій годині закінчуятьсѐ занѐттѐ?»  

До задачі можна додати короткий запис із клячовими словами.  
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Час  початку події Тривалість події  Час закінченнѐ події 

   

Під час розглѐду таких задач необхідно із студентами проаналізувати 

послідовність роботи з такоя задачея. Скласти бесіду длѐ її аналізу. Післѐ 

аналізу задачі складаютьсѐ план розв’ѐзаннѐ задачі і відповідно записуютьсѐ 

розв’ѐзок задачі та відповідь. 

Розв’ѐзавши прѐму задачу, доцільно скласти до неї 2 обернені і 

проаналізувати їх. 

У подальшому розв’ѐзаннѐ таких задач ускладнѐютьсѐ. Наприклад, 

задача: «Учні виїхали на екскурсія 12 жовтнѐ  о 8 год ранку, а повернулисѐ 

13 жовтнѐ о 20 год. Скільки часу тривала екскурсіѐ?» 

Спочатку звертаюмо увагу студентів на аналіз задачі, з’ѐсовуюмо, що в 

ній відомо і про що потрібно дізнатисѐ. Короткий запис складаюмо за 

допомогоя таблиці. 

Дата початку події Тривалість події Дата закінченнѐ події 

12 жовтнѐ  8 год  ? 13 жовтнѐ  о 20 год 

Під час вивченнѐ таких задач з’ѐсовуюмо правила, ѐкі ю необхідними 

длѐ роботи з таким видом задач:  

 щоб знайти час закінченнѐ події, треба до часу початку події 

додати тривалість події; 

 щоб знайти тривалість події, треба від часу закінченнѐ події 

віднѐти час початку події;  

 щоб знайти час початку події, треба від часу закінченнѐ події  

віднѐти тривалість події.  

Методика опрацяваннѐ маю бути розглѐнута на лекційних занѐттѐх і 

закріплена практично. 

Наступним видом ю задачі на знаходженнѐ частини від числа і числа 

за його частиноя.  

Безпосередньоя підготовкоя до введеннѐ задач цього виду ю 

засвоюннѐ правила знаходженнѐ частини від числа, ѐке вводитьсѐ на основі 

уѐвлень учнів про частини та знань про отриманнѐ частин.  

Під час розглѐду методики опрацяваннѐ таких задач звертаюмо увагу 

студентів на практичну роботу, ѐку необхідно провести. Учнѐм 

пропонуютьсѐ накреслити відрізок, наприклад, довжиноя 16 см, показати 

четверту частину цього відрізка і поѐснити, що це: четверта частина – це 

одна з чотирьох рівних частин цілого, том,у щоб отримати чверть, треба 

довжину цілого відрізка 16 см поділити на 4 рівні частини, показати одну 

таку частину і назвати її довжину. Потім учитель радить вимірѐти довжину 

одніюї четвертої частини відрізка і повідомлѐю, що ми знайшли величину 
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одніюї чверті від 16 см. Учні з’ѐсовуять, ѐкоя арифметичноя діюя 

знаходѐть чверть від 16 см, і формуляять правило знаходженнѐ частини 

від числа. Потім розглѐдаютьсѐ правило знаходженнѐ частини від числа, що 

застосовуютьсѐ під час розв’ѐзаннѐ завдань, і лише післѐ його засвоюннѐ  

учнѐм пропонуятьсѐ сяжетні задачі на знаходженнѐ частини від числа і 

показуютьсѐ схематичний короткий запис. 

Ознайомленнѐ із задачами на знаходженнѐ частини від числа можна 

провести на прикладі такої задачі: «Учні посадили 12 дерев. 1/4 всіх 

дерев – каштани. Скільки каштанів посадили учні?» 

— Прочитайте умову задачі.  

— Прочитайте запитаннѐ задачі.  

— Складемо короткий запис задачі. 

Запис на дошці і в зошитах 

Задача 

Посадили – 12 д. 

Каштани – ?, ¼ всіх дерев. 

— Повторимо задачу за коротким записом. 

Переходимо до практичних дій з паличками. 

— Викладіть на парті стільки паличок, скільки дерев посадили учні. 

Скільки паличок ви виклали на парті? (12).  

— Чому 12? (Тому що учні посадили 12 дерев).  

— Яку частину всіх дерев становлѐть каштани? (1/4 всіх дерев 

становили каштани).  

— Покажіть одну четверту всіх паличок.  Відсуньте їх вправо.  

— Скільки паличок відсунули вправо? (3).  

— Що означаю кожна паличка, розміщена на парті справа? (Каштан).  

— Скільки каштанів посадили діти? (3).  

— Якоя діюя можна дізнатисѐ про число каштанів? (Діюя діленнѐ).  

— Чому? (Тому що потрібно кількість всіх дерев поділити на 4 рівні 

частини і взѐти одну таку частину). 

— Який приклад складемо? Про що дізнаюмосѐ? 

— Чому треба 12 поділити на 4? (Щоб знайти 1/4 всіх дерев, треба 

число всіх дерев поділити на 4 рівні частини). 

—  Запишемо розв’ѐзаннѐ задачі. 

Запис на дошці і в зошитах 

Розв’ѐзаннѐ 

  12 : 4  = 3(к.) 

  Відповідь: 3 каштани посадили учні. 
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—  Прочитайте відповідь задачі. 

З метоя ознайомленнѐ із задачея на знаходженнѐ числа за його 

частиноя можна розглѐнути таку задачу: «Тарас розв’ѐзав 10 задач. Це 1/6 

всіх задач, ѐкі мав  розв’ѐзати Тарас. Скільки задач мав розв’ѐзати Тарас?»  

— Скільки задач розв’ѐзав Тарас? 

— Яка це частина всіх задач? 

— Яке запитаннѐ задачі? 

— Складемо короткий запис задачі. 

Запис на дошці і в зошитах 

Задача 

Всього – ? 

Розв’ѐзав  – 10, 1/6 всіх задач. 

— Як нам дізнатисѐ, скільки задач мав розв’ѐзати Тарас? (Щоб 

дізнатисѐ, скільки задач мав розв’ѐзати Тарас, потрібно 30 помножити на 6). 

— Яку дія треба виконати, щоб розв’ѐзати задачу? (Дія множеннѐ). 

— Який приклад складемо? Про що дізнаюмосѐ? 

— Запишемо розв’ѐзаннѐ задачі. 

Запис на дошці і в зошитах 

Розв’ѐзаннѐ 

  10 • 6 = 60 (з). 

Відповідь: 60 задач мав розв’ѐзати Тарас. 

— Прочитайте відповідь задачі. 

Також ознайомленнѐ із задачея на знаходженнѐ числа за його 

частиноя можна ввести ѐк обернену до прѐмої задачі на знаходженнѐ 

частини від числа. 

У подальшому варто подавати задачі обох видів парами, можна 

подавати взаюмообернені задачі. 

1. У коробці було 6 олівців, з них 1/3 – прості. Скільки простих 

олівців було в коробці? 

2. У коробці було 2 простих олівці, що становить 1/3 частину від усіх 

олівців коробки. Скільки олівців у коробці? 

Звертаюмо увагу майбутніх учителів, що під час роботи з такими 

видами задач учні з’ѐсовуять, що вони знаходѐть: ціле чи його частину; 

більшоя чи меншоя за дане число маю бути відповідь. Якщо більшоя, то 

задачу розв’ѐзуюмо множеннѐм, ѐкщо меншоя – діленнѐм. 

Наступним видом окремих видів ю задачі на знаходженнѐ швидкості, 

часу, відстані. Вони вивчаятьсѐ в 4 класі і вводѐтьсѐ послідовно. Спочатку 

розглѐдаютьсѐ задача на знаходженнѐ швидкості, потім часу, потім 
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відстані. Підготовча робота  до таких задач проводитьсѐ під час екскурсій 

у процесі спостереженнѐ за рухом транспорту, пішоходів. Учні 

спостерігаять за рухом різних тіл. Визначаячи, що одне тіло рухаютьсѐ 

швидше, а інше – повільніше. Також спостерігаять в умовах класу  рух 

двох тіл відносно одне одного, коли двою учнів починаять рухатисѐ 

одночасно в одному напрѐмі, заздалегідь зазначаютьсѐ час руху або 

відстань, ѐку повинні подолати учні. 

Спостерігаячи за рухом кількох тіл, учні помічаять, що  за один і той 

самий час два тіла можуть пройти різну відстань;  одну й ту саму відстань 

два тіла можуть подолати за різний час. 

Ознайомленнѐ з понѐттѐм «швидкість» відбуваютьсѐ на основі задачі: 

«За 3 години автобус проїхав 180 км, проїжджаячи щогодини однакову 

кількість кілометрів. Скільки кілометрів проїжджав автобус за 1 год?»  

Необхідно ознайомити студентів зі схематичноя ілястраціюя умови 

задачі і проаналізувати послідовність роботи з такоя задачея. Також 

зазначаюмо, що в результаті розглѐду задачі вводитьсѐ правило 

знаходженнѐ швидкості і формула знаходженнѐ швидкості. Аналогічно на 

двох наступних уроках вводѐтьсѐ задачі на знаходженнѐ часу й відстані. 

У подальшій роботі з такими задачами короткий запис складаютьсѐ за 

допомогоя таблиці. 

Швидкість Час Відстань 

   

Вибір дії визначаять на основі правила. Формуляваннѐ правила 

доцільно вивісити на дошці. З метоя закріпленнѐ можна виконати кілька 

завдань на знаходженнѐ часу за відомими відстання і швидкістя та навпаки. 

З метоя закріпленнѐ розуміннѐ учнѐми понѐттѐ «швидкість» 

доцільно розв’ѐзати такі задачі: 

1) За 9 годин машина проїхала 747 км. Скільки кілометрів вона 

проїжджала за 1 годину? Яка швидкість автомобілѐ? 

2) Бігун пробіг 300 м за 50 с. Скільки метрів він долав за 1 секунду? З 

ѐкоя швидкістя біг бігун? 

Під час розв’ѐзаннѐ таких задач корисно звернути увагу на те, що 

вони містѐть не два  запитаннѐ, а одне, ѐке сформульовано по-різному. 

Наступним видом задач ю задачі на знаходженнѐ дробу від числа і 

знаходженнѐ числа за значеннѐм його дробу.  

Необхідно проаналізувати зі студентами особливості підготовчої 

роботи до задач даного виду. Вона охопляю повтореннѐ задач на 

знаходженнѐ частини від числа і практичну роботу учнів із роздатковим 

матеріалом.  Під час проведеннѐ підготовчої роботи учні маять 
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усвідомити, що коли ціле  поділити на рівні частини, то кожна частина буде 

менша від цілого;  чим на більшу кількість поділено ціле, тим меншоя буде 

кожна його частина. 

Ознайомленнѐ учнів можна провести на прикладі такої задачі: «У 

книжці 180 сторінок. Учень прочитав 2/6 усіх сторінок книжки. Скільки 

сторінок прочитав учень?» 

Прочитавши зміст задачі, вчитель переходить до її аналізу. 

—  Про що розповідаютьсѐ в задачі? 

— Скільки сторінок у книжці? 

— Скільки сторінок прочитав учень? 

- Як ви розуміюте вираз «учень прочитав 2/6 усіх сторінок книжки»? 

- Яке запитаннѐ задачі?  

— Складемо короткий запис задачі. 

Запис на дошці і у зошитах 

Задача 

Всього – 180 ст. 

Прочитав – ?, 2/6 усіх сторінок. 

- Як нам дізнатисѐ, скільки сторінок книжки прочитав учень? (Щоб 

дізнатисѐ, скільки сторінок книжки прочитав учень, потрібно кількість усіх 

сторінок книжки поділити на 6 рівних частин і взѐти 2 такі частини). 

˗ Який приклад складемо? Про що дізнаюмосѐ? 

— Запишемо розв’ѐзаннѐ задачі. 

Запис на дошці і в зошитах 

Розв’ѐзаннѐ 

180 : 6 • 2 = 60 (ст.) – прочитав учень.  

Відповідь: учень прочитав 60 сторінок. 

— Яка відповідь задачі? 

З метоя закріпленнѐ  пропонуюмо розв’ѐзати учнѐм кілька аналогічних 

задач і розглѐнути матеріал підручника з математики,  що відповідаю темі. 

Також у 4 класі учні вивчаять задачі на знаходженнѐ числа за 

значеннѐм його дробу. Підручники з математики длѐ 4 класу не містѐть таких 

видів задач. Тому вчитель самостійно маю дібрати й поѐснити учнѐм 

особливості розв’ѐзаннѐ таких задач.  

Задачі на знаходженнѐ числа за значеннѐм його дробу можна ввести ѐк 

обернені до задач на знаходженнѐ дробу від числа або на прикладі певної 

задачі.  Наприклад, задача «У книжці 180 сторінок. Це 2/6 усіх сторінок 

книжки. Скільки сторінок у книжці?». Методика роботи таких задач 

аналогічна до задач на знаходженнѐ дробу від числа, але основоя 
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обґрунтуваннѐ вибору дії ю правило: «Щоб знайти ціле за величиноя його 

дробу, треба величину дробу розділити на чисельник, а потім помножити 

на знаменник». 

Задачі на знаходженнѐ площі прѐмокутника, згідно з програмоя, 

вивчаять у 4 класі, коли вводитьсѐ понѐттѐ площі. 

Розглѐдаюмо з майбутніми вчителѐми початкової школи, що 

ознайомленнѐ з понѐттѐм площі і навчаннѐ обчислявати площу 

прѐмокутника водночас  ю підготовчими длѐ задач цього виду. Учні 

засвояять правило: «Щоб обчислити площу прѐмокутника, треба 

визначити його довжину й ширину та знайти добуток цих чисел». У 

підручнику подані різні прѐмокутники, площу ѐких потрібно обчислити. 

Діти виміряять довжину і ширину кожного прѐмокутника та обчисляять 

площу за правилом. Пізніше за відомоя площея прѐмокутника та одніюя з 

його сторін учні вчатьсѐ обчислявати другу сторону прѐмокутника.  

Наступним кроком маять бути розглѐнуті прості задачі на 

знаходженнѐ площі та одніюї зі сторін прѐмокутника. На жаль, простих 

задач у сучасних підручниках з математики длѐ 4 класу практично немаю, а 

ю лише складені. Але перш ніж опрацьовувати складені задачі, доцільно 

ввести кілька простих задач на знаходженнѐ площі ѐк сяжетних, так і 

абстрактних. Частину цих задач можна розв’ѐзати під час усних обчислень. 

Наприклад, можна розглѐнути такі задачі: 

1) Сад маю форму прѐмокутника. Довжина саду 30 м, а його ширина – 

10 м. Чому дорівняю площа саду? 

2) Мама посадила цибуля на прѐмокутній ділѐнці площея 24 м2. 

Ширина ділѐнки 4 м. Яка довжина ділѐнки? 

Під час опрацяваннѐ таких задач визначаять, що відомо, а що ю 

шуканоя величиноя. Вибір дії аргументуять на основі правила на 

знаходженнѐ площі. 

Задачі на знаходженнѐ площі розв’ѐзуять ѐк прѐмі, так і складаять 

обернені, що забезпечую підготовку до розв’ѐзаннѐ складених задач зі 

знаходженнѐм площі. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

підготовка майбутнього вчителѐ до формуваннѐ в учнів початкових класів  

умінь розв’ѐзувати  окремі види простих задач ю  необхідноя  умовоя  

оволодіннѐ ними предметноя  математичноя  компетентністя.  Це 

формую в учнів здатність застосовувати  набуті компетентності в потрібний 

момент у конкретних життювих ситуаціѐх, шукати шлѐх розв’ѐзаннѐ 

пізнавальних та практичних завдань, сприѐти формування творчої 
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винахідливості й дослідницької діѐльності. Отже, підготовка майбутніх 

вчителів маю бути спрѐмована на вдосконаленнѐ їхніх методико-

математичних знань і вмінь  щодо проблеми опрацяваннѐ окремих видів 

простих задач у сучасній початковій школі. 

Подальшої розробки потребую дослідженнѐ інтегрованого підходу до 

опрацяваннѐ простих задач у процесі підготовки вчителѐ початкових 

класів до професійної діѐльності. 

ЛІТЕРАТУРА 
Державний стандарт початкової освіти *Затверджено постановоя Кабінету 

Міністрів України від 21 лятого 2018 р. № 87] (2018). Retrieved from: 
http://nus.org.ua/wpcontent/uploads/2018/03/5a8de25e1504c877583228.do. 
(State standard of primary education [Approved by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine Decree No. 87 of February 21, 2018] (2018). Retrieved from: 
http://nus.org.ua/wpcontent/uploads/2018/03/5a8de25e1504c877583228.do. 

Корчевська, О. П. (2008). Навчаюмо математики. Методика роботи над задачами. 
Тернопіль: Мандрівець (Korchevska, O. P. (2008). We teach mathematics. Methods 
of working on tasks. Ternopil: Mandrivets). 

Нова українська школа: порадник длѐ вчителѐ (2017). Київ: ТОВ «Видавничий дім 
«Плеѐди» (New Ukrainian school: a guide for teachers (2017). Kyiv: Pleiades 
Publishing House).  

Початкова освіта. (2018). Методичні рекомендації щодо використаннѐ в освітньому 
процесі типової освітньої програми длѐ 1 класів закладів загальної середньої 
освіти; типова освітнѐ програма длѐ закладів загальної середньої освіти 
(колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко); методичні коментарі 
провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадженнѐ 
ідей Нової української школи в початковій освіті. К.: УОВЦ «Оріон», (cc. 13-14) 
(Primary education. (2018). Methodological recommendations on using the standard 
educational program for the 1-st form of general secondary education institutions in 
the educational process; a typical educational program for general secondary 
education institutions (edited by O. Ya. Savchenko); methodological comments of 
leading scientists of the Institute of Pedagogy of the National Academy of 
Pedagogical Sciences of Ukraine on the implementation of the ideas of the New 
Ukrainian School in primary education. Кyiv: «Оrіоn», (pp. 13-14)). 

Скворцова, С. О. (2011). Методика навчаннѐ розв’ѐзуваннѐ сяжетних задач у 
початковій школі: Навчально-методичний посібник длѐ студентів за 
спеціальністя 6.010100 «Початкове навчаннѐ». Частина І. Методика 
формуваннѐ в молодших школѐрів загального уміннѐ розв’ѐзувати сяжетні 
задачі. Одеса: ООО «Абрикос-Компани» (Skvortsova, S. O. (2011). Methods of 
teaching to solve the plot problems in primary school: a textbook for students in 
specialty 6.010100 “Primary Education”. Part I. Methods of forming primary school 
pupils’ a general ability to solve plot problems. Odessa: “Apricot Company”). 

Типові освітні програми длѐ закл. загальної середньої освіти: 1 –2 класи. (2018). К.: ТД 
«ОСВІТА-ЦЕНТР+» (General educational programs for general secondary education 
establishments: 1-2 forms (2018). Kyiv: Trading House “Educational Center +”) 

 

 

http://nus.org.ua/wpcontent/uploads/2018/03/
http://nus.org.ua/wpcontent/uploads/2018/03/5a8de25e1504c877583228.do


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

236 

РЕЗЮМЕ 
Непомнящая Галина. Подготовка будущего учителѐ к изучения отдельных 

видов простых задач в современной начальной школе. 
В статье проанализированы современные подходы к подготовке будущего 

учителѐ начальной школы к профессиональной деѐтельности, в частности к 
преподавания математики. Рассмотрена подготовка будущих учителей к изучения 
отдельных видов простых задач при обучении учащихсѐ математике в современной 
школе. Обосновано значение математических задач длѐ учащихсѐ начальных 
классов. Указан классификатор простых задач, определены конкретные виды 
простых задач. Исследован методический аспект изучениѐ указанных видов задач. 
Рассмотрены конкретные примеры задач и очерчена работа с ними. 

Ключевые слова: подготовка будущего учителѐ, начальнаѐ школа, отдельные 
виды простых задач. 

SUMMARY 
Nepomnyashcha Halyna. Preparation of a future teacher to learning some kinds of 

simple problems in the modern primary school. 

Forming the professional competence of a future primary school teacher takes place 
in the process of studying in a higher education institution and is aimed at acquiring 
knowledge, skills, positive attitudes, professional experience and personality behaviour in the 
professional environment. 

According to the competence approach, the level of future teachers’ professional 
training is determined by the ability to solve the problems and professional tasks of different 
complexity on the basis of existing knowledge and experience. A modern school needs a 
competent primary school teacher who is able to act effectively, to solve standard and 
problematic tasks that arise in the educational process. 

Full-fledged teaching of mathematics to primary school pupils is impossible without 
the teacher’s mastery of teaching methods on mathematics in primary school, knowledge of 
methodological approaches to teaching certain topics of the course. 

A significant contribution to the development of the methodological foundations of 
the issue of teaching to solve mathematical problems was made by M. Bantova, 
M. Bohdanovych, Yu. Koliahin, O. Korchevska, M. Moro, O. Onopriienko, A. Pyshkalo, H. 
Sarantsev, S. Skvortsova and others. 

The methodological literature highlights various aspects of forming primary school 
pupils’ ability to solve simple problems. But the issue of preparing future primary school 
teachers to training certain types of simple problems is not given enough attention, in 
particular the combination of theoretical and methodological aspects. 

The purpose of the article is to highlight the peculiarities of preparing future primary 
school teachers to train certain types of simple problems during the initial course of 
mathematics. 

In the process of writing the article such research methods were used: critical analysis 
of the literature, comparison, generalization of practical research; systematization. 

Conclusions and prospects for further scientific research. Thus, preparation of a 
future teacher for forming primary school pupils’ ability to solve certain types of simple 
problems is the necessary condition for their mastering mathematical competence. It forms 
pupils’ ability to apply the acquired competences at the certain time in specific life situations, 
to find a way to solve cognitive and practical tasks, to promote forming the creative 
ingenuity and research. Thus, future teachers training should be aimed at improving their 
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methodological and mathematical knowledge and skills according to the issue of training 
certain types of simple problems in modern primary school. 

The integrated approaches to teaching of simple problems in the process of preparing 
primary school teachers for professional activities is required further development. 

Key words: future teacher training, primary school, some types of simple problems. 
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ЗМІШАНОЇ ОСВІТИ В 

УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ 

 
У статті аналізуятьсѐ форми організації дистанційного та змішаного 

навчаннѐ в закладах вищої освіти України. Розглѐдаютьсѐ спільне та відмінне в 
понѐттѐх «дистанційне» і «змішане». Автором визначено чинники, ѐкі впливаять на 
здійсненнѐ ефективної моделі навчаннѐ, виокремлено позитивні та  негативні 
сторони дистанційного та змішаного навчаннѐ. У статті віднесено до негативних 
сторін організації дистанційного та змішаного навчаннѐ відсутність високого рівнѐ 
педагогічної майстерності та досвіду роботи з новітніми технологіѐми у 
викладачів, необхідність різних курсів підвищеннѐ їх кваліфікації, нових форм 
здійсненнѐ комунікації зі студентами. Автором розглѐнуто особливості 
впровадженнѐ дистанційного та змішаного навчаннѐ в освітній процес, поюднаннѐ 
різних видів діѐльності, форм контроля й оцінки знань студентів. 

Ключові слова: дистанційне та змішане навчаннѐ, ефективна модель 
навчаннѐ, новітні технології,  форми навчаннѐ, види діѐльності, контроль знань.  

 

Постановка проблеми. Вирішеннѐ нових завдань, поставлених перед 

системоя освіти України процесами державотвореннѐ, кардинальними 

змінами в суспільно-політичному житті лядей, вимагаю виробленнѐ 

адекватної організаційної структури системи освіти, ѐка б забезпечувала 

перехід до принципу «освіта впродовж усього життѐ» через добре відому в 

усьому світі систему організації дистанційного навчаннѐ. Дистанційне 

навчаннѐ (distance learning, distance education) – це така форма організації 

освітнього процесу, основоя ѐкої ю самостійна робота лядини, ѐка 

навчаютьсѐ. Розвиток дистанційної освіти в Україні розпочавсѐ значно 

пізніше, ніж у країнах Західної Європи, наприкінці 90-х років, у зв’ѐзку з 

недостатнім рівнем інформатизації українського суспільства, через брак 

комп’ятерної техніки в закладах освіти України та відсутність 

спеціалізованих методик дистанційного і змішаного навчаннѐ.  
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Під змішаним навчаннѐм розуміютьсѐ гармонійна взаюмодіѐ 

традиційних форм освіти з онлайн освітоя (Клокар, 2012). Змішане навчаннѐ, 

на думку фахівців, дозволѐю забезпечити: узгодженнѐ змісту освітніх програм; 

постійний моніторинг ѐкості освіти; демонстрація окремих курсів 

потенційним вступникам; можливу комерціалізація навчального контенту 

(Рекомендації, 2020). Дистанційна освіта в Україні вже встигло отримати 

почесне місце в педагогічному середовищі й відіграю все більшу роль у 

модернізації та вдосконаленні української освіти, а  змішане навчаннѐ тільки 

починаю входженнѐ в український освітній простір. Існуять різні рекомендації 

щодо оптимальних підходів в організації дистанційної та змішаної форм 

навчального процесу, але їх методичні та технологічні складові вивчені ще 

недостатньо, чим поѐсняютьсѐ актуальність даної статті.  

Аналіз актуальних досліджень. У 2000 році Міністерство освіти і 

науки України затвердило «Концепція розвитку дистанційної освіти в 

Україні», метоя ѐкої було розширити коло споживачів освітніх послуг, 

реалізувати систему неперервної освіти «впродовж усього життѐ» та 

індивідуалізувати навчаннѐ (Конценпціѐ, 2020). Однак, теоретичні, 

практичні та соціальні аспекти дистанційної освіти  почали серйозно 

розроблѐтисѐ в нашій країні лише протѐгом останніх років, про що свідчать 

численні наукові праці вітчизнѐних дослідників, таких ѐк: І. Власенко, 

В. Осадчий, Г. Даценко та ін. Так, В. Биков у статті «Дистанційна освіта: 

актуальність, особливості і принципи побудови, шлѐхи розвитку та сфера 

застосуваннѐ» (Биков, 2015) у межах колективної монографії  

«Інформаційне забезпеченнѐ навчально-виховного процесу: інноваційні 

засоби і технології», пише про актуальність, особливості і принципи 

побудови, шлѐхи розвитку та сферу застосуваннѐ дистанційної освіті; 

розглѐдаю такі специфічні ѐкісні властивості, притаманні дистанційній освіті 

ѐк: гнучкість і адаптивність, модульність, економічна ефективність, нова 

роль викладача, специфічні ѐкісні властивості, спеціалізований контроль 

ѐкості освіти та використаннѐ спеціалізованих технологій і засобів 

навчаннѐ. Учений (Биков, 2015) переконаний, що дистанційне навчаннѐ ю 

інструментом розв’ѐзаннѐ сучасних завдань модернізації освіти України.  

Вчений І. Власенко в науковому дослідженні «Впровадженнѐ 

дистанційного навчаннѐ – вимога сучасності» вважаю, що, застосовуячи 

дистанційну форму навчаннѐ, потрібно урізноманітнявати її види, а також 

розвиватисѐ в напрѐмі організації змішаного навчаннѐ (blended learning) ѐк 

процесу, котрий створяю комфортне інформаційне освітню середовище, 
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системи комунікацій, що надаять уся необхідну навчальну інформація 

(Власенко, 2017, с. 13). 

Науковець Г. Даценко в статті «Дистанційне навчаннѐ ѐк засіб 

стимуляваннѐ самоосвіти» розглѐдаю особливості дистанційної освіти з 

поглѐду комунікацій між викладачем і студентом та визначаю такі її 

характерні риси: самоосвіта ѐк основа дистанційного навчаннѐ, що 

передбачаю самомотивація студента щодо власного навчаннѐ, а також 

певний рівень самоорганізації особистості; спілкуваннѐ викладача і слухача 

за принципом «один із одним» за формоя і змістом індивідуальної 

консультації; спілкуваннѐ «одного з багатьма», оскільки викладач, 

відповідно до заздалегідь складеного графіку, працяю відразу з безліччя 

студентів; взаюмодіѐ «багатьох із багатьма» означаю, що можливе 

одночасне спілкуваннѐ безлічі студентів, ѐкі обміняятьсѐ між собоя 

досвідом і враженнѐми (Даценко, 2017, с. 19). Автор доходить висновку, 

що дистанційна освіта розширяю можливості традиційного навчаннѐ та 

робить навчальний процес більш різноманітним, дозволѐю підвищити 

ефективність самостійної роботи студентів. 

О. Коваленко (2017) в статті «Використаннѐ методів  змішаного 

навчаннѐ в юдиному інформаційному просторі» відмічаю, що методи 

змішаного навчаннѐ набуваять більш широкого застосуваннѐ в освітньому 

просторі ЗВО, оскільки змішане навчаннѐ, ѐк на це вказую В. Кухаренко, «це 

не тільки використаннѐ технологій, зміна ѐких повинна бути зіставлена з 

культурноя парадигмоя навчаннѐ, ѐка зміняютьсѐ та активно впливаю на 

освітній процес, а й використаннѐ різноманітних технік, теоретичних 

обґрунтувань та методик (Теоріѐ та практика змішаного навчаннѐ, 2016). 

Однак, у наукових дослідженнѐх учених відсутню обґрунтуваннѐ 

дистанційної та змішаної форм навчаннѐ в українському освітньому 

середовищі ѐк цілісної системи організації освітнього процесу 

Мета статі – проаналізувати спільне й відмінне в понѐттѐх 

«дистанційне» та «змішане» навчаннѐ, їх позитивні сторони і недоліки, 

передумови впровадженнѐ, особливості впровадженнѐ дистанційних та 

змішаних форм навчаннѐ, видів діѐльності та контроля знань, видів 

взаюмодії між студентами і викладачами в даних умовах. 

Длѐ реалізації мети було використано такі методи дослідження: 

загальнонаукові (узагальненнѐ, систематизаціѐ, спостереженнѐ 

психологічних, педагогічних, дидактичних особливостей із дистанційного 

та змішаного навчаннѐ; метод системного аналізу та синтезу длѐ 

виокремленнѐ й обґрунтуваннѐ принципів використаннѐ дистанційного та 
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змішаного навчаннѐ у ЗВО; компаративний метод длѐ уточненнѐ сутнісних 

характеристик дистанційного та змішаного навчаннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Дистанційна освіта формую 

принципово іншій національний, регіональний, міський і локальний 

освітній простір, даю можливість ліквідувати різниця між очноя та 

заочноя формами навчаннѐ,  надаю можливість займатисѐ в комфортних 

умовах у зручний час, місці й темпі, не регламентувати відрізок часу длѐ 

освоюннѐ дисципліни. Дистанційну освіту можна використати паралельно з 

будь-ѐкоя іншоя  діѐльністя без відриву від навчаннѐ або виробництва. 

Вона даю можливість звертатисѐ до багатьох джерел навчальної 

інформації, спілкуватисѐ через мережу Інтернет, ZOOM, за допомогоя 

електронної пошти, реалізую експорт та імпорт світових досѐгнень на ринку 

освітніх послуг. Сконцентроване поданнѐ навчальної інформації у процесі 

організації дистанційного навчаннѐ підвищую ефективність засвоюннѐ 

матеріалу, дозволѐю витратити студентам більше зусиль і часу на складні та 

важливі  теми з метоя поглибленого опрацяваннѐ.  

Крім того, використаннѐ в освітньому процесі новітніх досѐгнень 

інформаційних і телекомунікаційних технологій даю змогу вдосконалявати 

роботу з ними Зрештоя, дистанційне навчаннѐ допомагаю оминути 

психологічні бар’юри, пов’ѐзані з комунікативними ѐкостѐми лядини, 

наприклад, сором’ѐзливістя, страхом публічних виступів, фізичними 

вадами. Воно позитивно впливаю на студента, збільшуячи його творчий та 

інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагненнѐ до знань, 

уміннѐ володіти комп’ятерноя технікоя й самостійно приймати 

відповідальні рішеннѐ (Биков, 2015, с. 81). 

Дійсно, ѐкість дистанційної освіти не поступаютьсѐ в ідеалі ѐкості 

очної форми одержаннѐ освіти, але потребую від викладача краще 

координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалявати свої курси, 

підвищувати творчу активність і кваліфікація відповідно до інновацій, 

використовувати в навчальному процесі постійно оновлені навчально-

методичні виданнѐ та контрольні тест із дисципліни (Романовська, 2020).  

У процесі організації дистанційного навчаннѐ з’ѐвлѐятьсѐ певні 

особливості у використанні таких поширених традиційних форм навчаннѐ 

та контроля знань, ѐк лекції, семінари, лабораторні занѐттѐ, контрольні 

роботи, іспити тощо. Наприклад, лекції під час організації дистанційного 

навчаннѐ (на відміну від аудиторних) не передбачаять безпосереднього 

спілкуваннѐ з викладачем. Використаннѐ новітніх ІТ (гіпертексту, 

мультимедіа, віртуальної реальності, Інтернет-технологій) не тільки робить 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

241 

лекції виразними й унаочненими, але й дозволѐять слухати їх у будь-ѐкий 

час і на будь-ѐкій відстані.  І. Кучеренко вважаю, що дистанційна лекціѐ 

може бути ѐк тренувальноя (длѐ вивченнѐ та закріпленнѐ вивченого 

матеріалу), так і з елементами контроля, що дозволѐю викладачеві 

своючасно виділити ті елементи курсу, ѐкі викликали найбільші труднощі. 

Тренувальну лекціѐ можна переглѐдати необмежену кількість разів, а 

лекціѐ з елементами контроля, ѐк правило, ю обмеженоя в часі. 

Особливістя організації даної лекції ю той факт, що система не «викидаю» 

здобувачів освіти шлѐхом перевищеннѐ часу, відведеного длѐ лекції, і 

студент у будь-ѐкій ситуації зможе закінчити її вивченнѐ, але відповіді на 

контрольні питаннѐ післѐ вичерпаннѐ ліміту часу не будуть зараховані 

(Кучеренко, 2019, с. 35). Семінари під час організації дистанційної освіти 

проводѐть за допомогоя відеоконференцій. Викладач може оцінити 

засвоюннѐ матеріалу за ступенем активності учасника дискусії. 

Збільшуютьсѐ кількість взаюмодій між студентами, а викладач 

виступаю в ролі рівноправного партнера. Консультації в дистанційному 

навчанні ю одніюя з форм керуваннѐ роботоя студентів і наданнѐ їм 

допомоги в самостійному вивченні дисципліни. У дистанційному навчанні 

виправдав себе тестовий контроль, тому що тести добре пристосовані длѐ 

самоконтроля й дуже корисні длѐ індивідуальних занѐть. 

Особливо важливу роль дистанційне навчаннѐ відіграю під час 

наданнѐ допомоги в підготовці випускників шкіл до незалежного 

тестуваннѐ. Результатом, ѐкий був отриманий шлѐхом багатомісѐчних 

спостережень, став висновок, що дозволѐю чітко визначити всі пляси і 

мінуси запропонованої системи освіти (Clifford, 2016). 

Однак, крім позитивних ѐкостей дистанційної освіти, у ній можна 

виділити кілька недоліків, ѐкі особливо стали помітними  під час пандемії 

коронавірусу 2020 року. Це, перш за все, відсутність достатньої ІТ-

компетентності, длѐ розвитку ѐкої не в кожного викладача і студента ю 

власний комп’ятер або мобільний телефон із виходом у мережу Інтернет, 

з ѐкого можна скористатисѐ доступними на сьогодні ресурсами. 

По-друге, це недостатнѐ кількість досвідчених викладачів, знайомих із 

новітніми технологіѐми дистанційного спілкуваннѐ  та методиками 

дистанційного навчаннѐ, адже занѐттѐ по Інтернету відрізнѐютьсѐ від занѐттѐ 

наживо, тому що  в ньому звичайні методи і прийоми працяять інакше: 

треба оволодіти інструментами, ѐкі допоможуть організувати  студентів, щоб 

надавати нову інформація та здійснявати  контроль над засвоюннѐм учнѐми  

знань (Власенко, 2017, с. 14). На жаль, сьогодні відсутній юдиний майданчик, 
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на ѐкому були б зібрані кращі курси з організації дистанційного навчаннѐ. 

Відчуваютьсѐ відсутність відеопосібників длѐ проведеннѐ теоретичного та 

практичного курсів. Важливо зрозуміти санітарні вимоги до навчаннѐ в 

режимі онлайн, адже тривале перебуваннѐ перед екранами комп’ятерів 

може негативно вплинути на зір студентів. У зв’ѐзку з цим слід скоригувати 

розклад занѐть, їх тривалість, кількість перерв, обсѐги завдань длѐ 

самостійної підготовки (Даценко, 2017, с. 12).  

Безумовно, багато що в дистанційному навчанні залежить  від 

студентів, ѐкі маять бути вмотивовані навчатисѐ, а не саботувати роботу 

викладача – займатисѐ своїми справами під час он-лайн занѐть, 

відклячивши камеру або звук. Потребую уваги створеннѐ системи 

ідентифікації дистанційних студентів  задлѐ перевірки, хто саме складаю 

іспит, тому що обов’ѐзкове наданнѐ документів, ѐкі підтверджуять особу 

під час іспиту, не завжди вирішую проблему (Dee Fink, 2014). 

Крім того, засвоюні педагогом алгоритми, прийоми і способи 

нормативної діѐльності в умовах дистанційного навчаннѐ стикаятьсѐ з 

великоя кількістя нестандартних, непередбачених ситуацій, рішеннѐ ѐких 

вимагаю постійного попередженнѐ, внесеннѐ змін, регуляваннѐ, що 

стимуляю викладача до проѐву інноваційного стиля педагогічного мисленнѐ.  

Але карантинні обмеженнѐ поставили нові завданнѐ перед закладами 

освіти України, ѐкі потребуять інших підходів, окрім дистанційного навчаннѐ. 

Длѐ значної частини освітѐн на порѐдку денному залишаютьсѐ питаннѐ 

обмеженнѐ кількості аудиторних занѐть. Крім того, актуальними залишаятьсѐ 

й такі  вимоги до вищої освіти, ѐк:  доступність та інклязивність;  гнучкість на 

користь деѐких категорій здобувачів, ѐкі працяять, маять дітей тощо; 

індивідуальні форми навчаннѐ здобувача; упровадженнѐ дуальної освіти (в 

закладі освіти та вдома, або на фірмі) (Коваленко, 2017, с. 89). 

Вирішеннѐ цих питань неможливе без широкомасштабного 

впровадженнѐ онлайн технологій, ѐкісних та продуманих змін у підходах 

ѐк до організації навчаннѐ в закладах освіти, так і до вивченнѐ кожної 

дисципліни, зокрема до ролі аудиторних занѐть та ефективності їхнього 

проведеннѐ. Приклад провідних університетів світу свідчить, що ѐкісна 

освіта можлива і за суттюво меншої кількості аудиторних занѐть, ніж в 

українських закладах освіти. Але це вимагаю грамотного застосуваннѐ 

онлайн технологій, використаннѐ відповідних і апробованих методик, ѐкі б 

забезпечували ефективне поюднаннѐ безпосередньої та опосередкованої 

форм взаюмодії студентів і викладачів у виглѐді змішаного навчаннѐ.  
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Змішане навчаннѐ слід організовувати в ЗВО фрагментарно завдѐки 

викладачам-ентузіастам, а також за наѐвності студентів із особливими 

освітніми потребами. Або ж це може бути організований процес на рівні 

всього ЗВО завдѐки зовнішнім умовам, наприклад, під час карантину 

епідемії COVID-19. Але, навіть ѐкщо всі викладачі та студенти працяять 

онлайн, це ще не свідчить про впровадженнѐ змішаного навчаннѐ, ѐкщо в 

ЗВО:  реалізаціѐ змішаного навчаннѐ носить хаотичний характер; кожен 

викладач користуютьсѐ власним набором інструментів; немаю цілісного 

розуміннѐ, ѐк відбуваютьсѐ навчальний процес;  відсутнѐ можливість 

перевірити ѐкість навчаннѐ і матеріалів; відсутнѐ системна технічна й 

методична підтримка викладачів і студентів.  

Длѐ впровадженнѐ змішаного навчаннѐ на інституційному рівні 

необхідні такі передумови, ѐк: запит від викладачів та/або студентів, тих, 

хто готовий інвестувати свій час і зусиллѐ в розвиток та перехід закладу 

освіти до змішаного навчаннѐ; готовність керівництва закладу до 

підтримки, витрат, змін у структурі організації закладу освіти. Таким чином, 

фінансові, матеріальні та лядські ресурси ю важливим фактором, від ѐкого 

залежить успішна реалізаціѐ змішаного навчаннѐ. 

Безумовно, застосуваннѐ онлайн технологій робить навчаннѐ більш 

технологічним, але технології можуть ѐк покращити, так і погіршити його 

ефективність, отже, потрібно ґрунтовно опрацявати всі теоретичні та 

методичні засади викладаннѐ. Длѐ ѐкісного змішаного навчаннѐ в 

конкретній дисципліні необхідно обрати, ѐкі види активності матимуть 

найкращий ефект онлайн (синхронно чи асинхронно), а ѐкі – за 

безпосереднього контакту. 

 Що ю спільного й відмінного в понѐттѐх «дистанційне» та «змішане» 

навчаннѐ? Дистанційні (або онлайн) технології ю основоя длѐ взаюмодії 

суб’юктів освітнього процесу ѐк у змішаному навчанні, так і в 

дистанційному. У дистанційному навчанні опосередкована взаюмодіѐ 

суб’юктів засобами онлайн технологій ю визначальноя, що визначено 

Законом України «Про освіту» ѐк окрему форму здобуттѐ освіти – 

дистанційну. Змішане навчаннѐ ю підходом, педагогічноя й технологічноя 

моделля, методикоя, що поруч із онлайн технологіѐми спираютьсѐ також і 

на безпосередня взаюмодія між студентами та викладачами в аудиторії. 

Просте запровадженнѐ технологій у традиційному навчанні може зробити 

навчальний процес дещо більш адаптованим до вимог сучасності, але 

принципово не змінить його результативність. Науковці вважаять такий 

процес високотехнологічним.  
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Розуміннѐ ж змішаного навчаннѐ ѐк моделі навчаннѐ надаю 

студентам певні елементи контроля за вивченнѐм матеріалу та 

можливості персоналізувати навчаннѐ, розкриваю значно ширші 

перспективи. «Основоя ефективного застосуваннѐ змішаного навчаннѐ ю 

технологічна готовність викладачів, студентів і закладу освіти, а також 

ґрунтовна методична підготовка кожної дисципліни, вибір оптимальної 

моделі навчального процесу, проюктуваннѐ сценарія навчаннѐ ѐк 

послідовності дій та досвіду, що його здобувач отримаю впродовж курсу, 

деталізована підготовка й організаціѐ не лише аудиторних занѐть, а 

насамперед самостійної роботи студентів» (Кучеренко, 2019). Якісно 

впроваджене змішане навчаннѐ суттюво покращую освітній процес. 

Технологічні рішеннѐ здатні забезпечити доступність матеріалів, 

можливість постійної підтримки студентів, зручність контроля процесу 

навчаннѐ, автоматизація частини роботи викладача. Методичні підходи 

забезпечуять зануреннѐ студентів у процес навчаннѐ, засвоюннѐ матеріалу, 

ефективну взаюмодія між суб’юктами навчаннѐ, персоналізація навчаннѐ. 

Універсальної моделі змішаного навчаннѐ немаю, але ю фактори, ѐкі 

впливаять на вибір ефективної моделі длѐ конкретного курсу і ѐкі можуть 

зміняватисѐ кожного року, впливаячи  на сценарій курсу. Серед них: 

кількість студентів у групі, рік навчаннѐ, мінімальна та максимальна 

тривалість і періодичність занѐть, місто проведеннѐ занѐттѐ: в аудиторії, у 

лабораторії, онлайн. Крім того, потрібно враховувати загальний контекст: 

очікуваннѐ від курсу з боку гаранта програми, кафедри, факультету, 

університету, професійної спільноти, суспільства; теоретична чи практична 

дисципліна. 

Крім того, треба враховувати: характеристику студентів, їхні життюві 

ситуації (працяять, маять дітей, особливі освітні потреби), мотивація 

приходу на курс, очікуваннѐ від курсу, ѐкому стиля навчаннѐ віддаять 

перевагу; характеристику викладача, його сильні сторони, переконаннѐ 

щодо процесу викладаннѐ, відношеннѐ до предмета, студентів; чи маю 

досвід, уперше чи повторно викладаю ця дисципліну (Кучеренко, 2019).  

Всі ці фактори корисно переглѐнути до початку плануваннѐ курсу та 

власної ефективної моделі змішаного навчаннѐ. Длѐ запровадженнѐ 

ефективної моделі змішаного навчаннѐ необхідно підходити до 

плануваннѐ всього процесу вивченнѐ дисципліни ѐк до сукупності 

взаюмопов’ѐзаних видів навчальної діѐльності студентів. Длѐ цього 

потрібно мати: чітко сформульовані очікувані результати навчаннѐ з курсу 

та розуміннѐ, ѐк вони співвідносѐтьсѐ із цілѐми освітньої програми; 
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розуміти прогрес досѐгненнѐ очікуваних результатів навчаннѐ на різних 

етапах; мати план тем і видів діѐльності на весь курс, де кожен елемент  

безпосередньо пов’ѐзаний з очікуваними результатами навчаннѐ. 

Дуже важливе визначити цілі курсу, ѐкі будуть співвідноситисѐ з цілѐми 

освітньої програми. Цей процес важливо узгоджувати з гарантом і 

викладачами освітньої програми, ураховувати цілі дисциплін, що передуять 

вашій, вивчаятьсѐ одночасно з нея та вивчатимутьсѐ студентами в наступних 

семестрах. Організатор змішаного навчаннѐ повинен розуміти: що його 

студенти будуть вміти робити до кінцѐ цього курсу; ѐк він їх змінить. Відповіді 

на ці запитаннѐ і ю цілѐми курсу. Длѐ того, щоб цілі були сформульовані 

конкретно та піддавалисѐ вимірявання й оцінці, викладачі в усьому світі 

спираятьсѐ на «Таксономія длѐ навчаннѐ, викладаннѐ та оціняваннѐ» 

(Таксономиѐ Блума). Таксономіѐ базуютьсѐ на когнітивних процесах навчаннѐ, 

ѐкі переходѐть від нижчого до більш високого рівнѐ абстрагуваннѐ й 

складності. Цілі можуть бути сформульовані навколо одного чи декількох із 

цих рівнів: Тут працяю принцип «спочатку зміст, потім технології». 

Що стосуютьсѐ моделі організації змішаного навчаннѐ, то важливо 

враховувати всі види діѐльності студентів в аудиторії, і ті, що виконуятьсѐ 

самостійно. Практики змішаного навчаннѐ пропонуять відійти від 

традиційного розподілу на лекції, семінари, лабораторні, практичні та 

планувати роботу ѐк набір діѐльностей, кожну з ѐких можна умовно віднести 

до одніюї з двох категорій: контактні години, що передбачаять безпосередня 

взаюмодія учасників навчального процесу між собоя в аудиторії, та он-лайн 

діѐльність, ѐка організовую опосередковану взаюмодія учасників навчального 

процесу між собоя та з контентом в аудиторії чи за її межами засобами 

онлайн технологій.  Кожний викладач може мати власну унікальну модель, 

ѐка залежить від його педагогічної майстерності та досвіду, і комбінувати 

різні види діѐльності. Онлайн діѐльність може бути синхронноя (коли всі на 

зв’ѐзку одночасно, наприклад, вебінар, відеоконференціѐ тощо) та 

асинхронноя (коли кожен учасник процесу виконую діѐльність у різний час, 

наприклад, чат, форум тощо). Головним завданнѐм викладача у змішаному 

навчанні ю методичне проюктуваннѐ власної дисципліни ѐк послідовності дій 

та досвіду, що його здобувач отримаю впродовж курсу.  

Висновки. Таким чином, дистанційне та змішане навчаннѐ маю багато 

переваг та проблем, а під час епідемії COVID-19 їх використаннѐ стало не 

тільки випробуваннѐм длѐ освіти, але й зумовило потребу в реалізації 

професійної компетентності викладачів, у виѐвленні здатності учасників 

навчального процесу до самоорганізації, культури, бажаннѐ й уміннѐ 
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працявати разом. На основі аналізу наукової літератури визначено проблеми 

впровадженнѐ дистанційного та змішаного навчаннѐ в освітній процес та 

зазначено, що універсальної моделі змішаного та дистанційного навчаннѐ в 

Україні немаю, але ю фактори, ѐкі впливаять на вибір ефективної моделі длѐ 

конкретного курсу і ѐкі можуть зміняватисѐ кожного року, впливаячи на 

сценарій курсу (кількість студентів у групі,  рік навчаннѐ, мінімальна та 

максимальна тривалість і періодичність занѐть, місто проведеннѐ занѐттѐ: в 

аудиторії, у лабораторії, онлайн). Надано рекомендації, згідно з ѐкими, длѐ 

розробки ефективної моделі змішаного навчаннѐ необхідно підходити до 

плануваннѐ всього процесу вивченнѐ дисципліни ѐк до сукупності взаюмо-

пов’ѐзаних видів навчальної діѐльності студентів. Головним завданнѐм викла-

дача у змішаному навчанні ю методичне проюктуваннѐ власної дисципліни ѐк 

послідовності дій та досвіду, що його здобувач отримаю впродовж курсу. 

Перспективи подальших наукових досліджень. Перспективи 

подальших розвідок вбачаюмо в упровадженні в освітній процес методів, 

оптимальних підходів дистанційного та змішаного навчаннѐ, визначеннѐ їх 

методичної та технологічної складової. 
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РЕЗЮМЕ 
Паламарчук Елена. Проблемы организации дистанционного и смешанного 

образованиѐ в университетах Украины. 
В статье анализируятсѐ формы организации дистанционного и смешанного 

обучениѐ в учреждениѐх высшего образованиѐ Украины. Рассматриваетсѐ общее и 
различное в понѐтиѐх «дистанционное» и «смешанное». Автором определены 
факторы, влиѐящие на осуществление эффективной модели обучениѐ, выделены 
положительные и отрицательные стороны дистанционного и смешанного обучениѐ. В 
статье отнесено к отрицательным сторонам организации дистанционного и 
смешанного обучениѐ отсутствие высокого уровнѐ педагогического мастерства и 
опыта работы с новейшими технологиѐми у преподавателей, необходимость 
различных курсов повышениѐ их квалификации, новых форм осуществлениѐ 
коммуникации со студентами. Автором рассмотрены особенности внедрениѐ 
дистанционного и смешанного обучениѐ в образовательный процесс, сочетание 
различных видов деѐтельности, форм контролѐ и оценки знаний студентов. 

Ключевые слова: дистанционное и смешанное обучение, эффективнаѐ модель 
обучениѐ, новейшие технологии, формы обучениѐ, виды деѐтельности, контроль 
знаний. 

SUMMARY 
Palamarchuk Olena. The problems of distance and blended learning arrangements in 

the universities of Ukraine. 
The article analyzes the forms of distance and blended learning arrangements in 

higher education institutions of Ukraine. Common and different features in the concepts of 
distance and blended are considered. The author proves that distance technologies are the 
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basis for the interaction of people involved in the educational process in both distance and 
blended learning. The indirect interaction of individuals by means of online technologies is 
crucial for distance learning. Blended learning is an approach, a pedagogical and 
technological model, a methodology based on direct interaction between students and 
teachers in the classroom along with online technology. It is determined that introduction of 
technologies in traditional education can make the educational process more adapted to 
modern requirements, still it will not change its effectiveness fundamentally. The author 
identifies the factors that influence implementation of an effective learning model and 
highlights the positive and negative aspects of distance and blended learning. The lack of 
teachers’ high level pedagogical skills and experience with the modern technologies, the need 
for various refresher courses, and new forms of communication with students are referred to 
the negative aspects of distance and blended learning arrangements. The author considers 
the features of the introduction of distance and blended learning in the educational process, 
a combination of different activities, forms of control and assessment of students’ 
knowledge. The article states that there is no universal model of blended and distance 
learning, but there are factors that influence the choice of an effective model for a particular 
course and which may change each year, affecting the course scenario (number of students 
in a group, year, minimum and maximum duration and frequency of classes, the venue of 
classes: in the classroom, in the laboratory, online). Recommendations to develop an 
effective model of blended and distance learning are given. The quality of distance education 
is not inferior to the ideal quality of full-time education, but requires the teacher to better 
coordinate the cognitive process, constantly improve their courses, increase creativity and 
skills in accordance with innovations. It is necessary to consider the planning of course 
studying as a set of interrelated types of student learning activities. The main task of the 
teacher in blended learning is the methodological design of his/her subject as a sequence of 
actions and experience that applicants will get during the course. 

Key words: distance and blended learning, effective learning model, latest 
technologies, forms of education, activities, knowledge control. 
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НАСТАВНИЦТВО ЯК ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЛІДЕРІВ –

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 
 

Військове командуваннѐ провідних країн-членів та партнерів НАТО давно 
визнало наставництво важливим процесом формуваннѐ військових лідерів, низка 
молодих талановитих офіцерів ѐких вже становлѐть значний відсоток 
корпоративного військового керівництва. Уміннѐ керувати лядьми ю найважливішоя 
рисоя офіцера, тому головноя особливістя військового керівництва стало 
прагненнѐ виховувати серед військовослужбовців більше лідерів, а не послідовників. 
Лідерство повинно стати серцевиноя військової організації, що передбачаю 
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створеннѐ необхідних педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 
військових фахівців у закладах вищої освіти на засадах наставництва. 

Ключові слова: наставництво, наставник, менторство, коучинг, протеже, 
лідерство, лідер, офіцер, офіцер запасу. 

 

Постановка проблеми. Запровадженнѐ програм наставництва ю 

сьогодні популѐрноя темоя дискусій щодо формуваннѐ лідерської поведінки 

та професійного розвитку. Значна частина молодих фахівців післѐ закінченнѐ 

ЗВО зазнаю неабиѐких труднощів у процесі професійної соціалізації. Зокрема, 

це можна поѐснити тим, що вони не забезпечені належним чином 

практичним досвідом, ѐкий необхідний длѐ професійного зростаннѐ та 

вдосконаленнѐ своїх навичок на робочому місці. Подібні проблеми, 

наприклад, в економічній сфері, почали вирішувати шлѐхом запровадженнѐ 

офіційних програм наставництва. Ці програми ґрунтуятьсѐ, перш за все, на 

передумові, що вони приносѐть користь не лише лядині, але й усій 

організації, хоча деѐкі дослідженнѐ виѐвили низку перешкод наставництву і, 

навпаки, визнали, що завдѐки правильному і доречному впровадження 

наставництво маю позитивний вплив та високу результативність. 

Значну увагу концепціѐ наставництва приділѐю управління, особливо в 

сучасних умовах стрімкого технологічного прогресу та глобальних 

соціокультурних змін, ѐкі супроводжуять його. Ці зміни вимагаять вихованнѐ 

та розвитку лідерів, виходѐчи з професійних особистих можливостей та 

здібностей, але не через «соціальний ліфт» стрімкого кар’юрного зростаннѐ. 

Одним із способів визначити і розкрити потенційних лідерів ю наставництво 

ѐк унікальний розумний процес професійної підготовки та становленнѐ 

молодого фахівцѐ, ѐкий часто, на жаль, неправильно сформульований та не 

зоріюнтований длѐ розуміннѐ і сприйнѐттѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичний аналіз сучасної 

вітчизнѐної наукової літератури свідчить про те, що проблема військового 

наставництва в Україні досліджена недостатньо, зокрема залишаятьсѐ 

нерозкритими: організаційний зміст програм наставництва, критерії 

відбору наставників, етапи професійної підготовки майбутніх офіцерів в 

умовах наставництва, аспекти реалізації програм наставництва, приклади 

освітніх маршрутів цих програм тощо. Професійну підготовку майбутніх 

офіцерів досліджували Н. Берестейська (2018), О. Блажук (2012), 

О. Войцехівський (2012), О. Гнидяк (2013), Я. Зорій (2005), А. Мальцев 

(2009), І. Маріонда (2011), О. Пономаренко (2006) та ін. Підготовка офіцерів 

запасу в закладах вищої освіти розглѐнута у працѐх Є. Брижатого (2014), 

В. Гераськіна (2016), Я. Зоріѐ (2005) та ін. Теоретико-методичні засади 

педагогічного наставництва досліджувала Т. Осипова (2015). Формальне 
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менторство та акмеологічні процеси військового лідерства у професійній 

підготовці офіцерів запасу вивчав С. Смірнов (2018). Окремі аспекти 

політичного лідерства досліджували С. Кузнюцова (2002), Є. Суліма (1997), 

В. Біленко (2009), Ю. Зущик (1999) та ін. У зарубіжній літературі технології 

активного коучингу високої ѐкості висвітлені у працѐх І. Флемінг (2004), 

Л. Уітворт (2004), Дж. Уітмор (2005), М. Аткінсон (2009) та ін. 

Метою статті ю дослідженнѐ процесів, функцій, переваг, перешкод, 

методів наставництва та їхнього впливу на розвиток лідерської поведінки в 

майбутніх військових фахівців, а також здійсненнѐ короткого аналізу зарубіж-

них програм із наставництва професійного розвитку молодих офіцерів. 

Методи дослідження. У процесі досѐгненнѐ поставленої мети був 

використаний теоретичний аналіз і узагальненнѐ літературних джерел (40 

джерел науково-методичної літератури, нормативно-правові документи, 

монографії, статті з журналів та наукових збірників, дисертації, 

автореферати дисертаційних досліджень, навчальні посібники). 

Виклад основного матеріалу. Філософіѐ та практика наставництва 

бере свій початок з епохи античної суспільно-економічної формації, коли 

Гомер в «Одіссеї» зосередивсѐ на справі підготовки принца Телемаха до 

майбутнього правліннѐ за сприѐннѐ Ментора – мудрого старого друга 

королѐ. В історичній літературі різних епох наставництво було 

проілястровано у стосунках Сократа і Платона, Фрейда і Юнга, Гайдна і 

Бетховена (Luna & Cullen, 1992, с. 10). 

Наставництво набуло поширеннѐ в цивільному секторі суспільства, у 

галузѐх ѐкого досвідчений наставник виступаю в ролі взірцѐ длѐ молодих 

фахівців. Завдѐки постійній його участі пропонуютьсѐ підтримка та 

допомога своюму протеже в подоланні тривог, стресових ситуацій та 

завищених очікувань. Окрім того, наставництво знижую коефіціюнт відтоку 

молодих фахівців з організації, таким чином зберігаячи й розвиваячи 

корпоративні знаннѐ, уміннѐ та навички (Buckles, 1994).  

У свій час президент американської компанії «Jewel Food Company» 

Дональд С. Перкінс заѐвив: «Я не зная, що хтось коли-небудь досѐгав 

успіху в будь-ѐкому бізнесі, не маячи безкорисливого спонсорства чи 

наставництва; ѐк би це не називали. Кожен, хто досѐг успіху, мав 

наставника або наставників» (Roche, 1979, с. 14). 

Досліджуячи процеси та функції наставництва, установлено, що 

наставництво існую у двох клячових процесах (U. S. Department of 

Education, 1993): фасилітаціѐ (полегшеннѐ) – процес наданнѐ допомоги в 

тому, що може статисѐ; розпізнаннѐ й попередженнѐ потенційних загроз та 
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перешкод; підготовка до навчаннѐ. Як фасилітатор, наставник допомагаю 

протеже вчитисѐ і досѐгати мети; нетворкінг (мережевість) – процес 

залученнѐ протеже до існуячих неформальних каналів. У всіх нас ю власна 

мережа контактів, ѐкі ми використовуюмо длѐ того, щоб зробити щось і ѐкі 

можуть бути дуже цінними. Мережевість виникаю внаслідок розуміннѐ та 

оцінки переваг неформальної організації наставництва. 

Відомий психолог Бостонського університету Кеті Е. Крам (K. Kram, 

1983, с. 614) повідомлѐю, що існую два основних типи функцій, ѐкі виконую 

наставник:  

1. Кар’юрні функції – це ті аспекти стосунків, що маять на меті 

покращити кар’юрний розвиток за допомогоя спонсорства, відкритості, 

видимості, коучингу та складних робочих завдань.  

2. Психосоціальні функції – це ті функції, ѐкі посиляять у протеже 

почуттѐ професійної компетентності, ідентичності та ефективності. Вони 

вклячаять у себе моделяваннѐ ролей, прийнѐттѐ та підтвердженнѐ 

рішень, менторство і дружбу. 

Деніел Леа та Зенді Лейбовіц (Lea & Leibowitz, 1983, с. 33-35) 

вважаять, що процес наставництва найкраще зрозуміти, висвітляячи те, 

що роблѐть наставники, а саме вони зосереджуятьсѐ на десѐти умовах 

діѐльності, що в цілому створяю і наставництво:  

1. Навчаннѐ – інструктуваннѐ протеже до певної навички та наданнѐ 

знань, необхідних длѐ успішного виконаннѐ роботи та розвитку кар’юри. 

2. Настанова – оріюнтую протеже на вивченнѐ деѐких «неписаних 

правил» організації. Вивченнѐ неформальних правил компанії зменшую 

небажані ризики.  

3. Порада – ѐк правило, ініційоване запитом протеже. Тип поради 

відрізнѐютьсѐ від інших пересічних порад завдѐки високому рівня 

компетентності та великому досвіду наставників.  

4. Консультаціѐ – надаю емоційну підтримку в стресові періоди, 

вислуховую проблеми протеже, допомагаю з’ѐсувати цілі кар’юри та 

допомагаю в розробці плану дій длѐ досѐгненнѐ цих цілей. 

5. Спонсорство – надаю можливість професійного зростаннѐ, шанс 

проѐвити себе.  

6. Моделяваннѐ – хтось, кого протеже намагаютьсѐ наслідувати в 

результаті стосунків. Зазвичай це відбуваютьсѐ підсвідомо, коли протеже 

намагаютьсѐ сформувати риси та поведінку наставника.  

7. Перевірка – відбуваютьсѐ, коли наставник оціняю, модифікую та 

підтримую цілі та прагненнѐ протеже.  
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8. Мотиваціѐ – наставник забезпечую заохоченнѐ та стимул длѐ 

протеже діѐти в напрѐмку досѐгненнѐ конкретних цілей. Наставник може 

взѐти на себе одну з двох ролей: тренера або вболівальника – кінцевим 

результатом ю діѐ.  

9. Захист – наставник дію ѐк буфер длѐ мінімізації ризику та 

забезпечую безпечне середовище, у ѐкому протеже може зробити 

помилки, не втрачаячи впевненості в собі. Цей важливий аспект полегшую 

протеже у прийнѐтті рішень, коли стикаютьсѐ з невизначеністя.  

10. Комунікаціѐ – установляю відкриті лінії зв’ѐзку, де можна 

вирішити проблеми. Комунікаціѐ – запорука успішної реалізації інших 

дев’ѐти наставницьких умов діѐльності.  

Значна частина інтересу до наставництва полѐгаю в численних 

перевагах, ѐкі воно забезпечую. Джордж Дреер і Тейлор Кокс (Dreher & Cox, 

1996) дійшли висновку, що формуваннѐ відносин в умовах наставництва 

позитивно впливаю на протеже, а розуміннѐ доступності та ѐкості 

наставницьких відносин маю значне значеннѐ длѐ тих, хто займаютьсѐ 

кар’юрноя мобільністя працівників та формуваннѐм лав корпоративної еліти. 

Рональд Берк і Маккін (Burke & McKeen, 1994) зауважили, що 

організаціѐ знаходитьсѐ у виграші, оскільки майбутні лідери, ѐкі 

формуятьсѐ у процесі наставництва, ю більш задоволеними, 

умотивованими та відданими.  

Колишній декан Школи перспективних досліджень при Повітрѐному 

університеті, полковник ВПС у відставці Деніс М. Дря (Drew, 1996, с. 15) 

стверджую, що длѐ розвитку та підготовки наступного поколіннѐ військових 

фахівців офіцерського складу необхідне наставництво на всіх рівнѐх. 

Оскільки військові стикаятьсѐ з такими майбутніми невизначеностѐми, ѐк: 

конкуруячі вимоги, соціальна неприѐзнь до військових, відверте 

невігластво, значна потреба в навчанні, заохоченні та отриманні досвіду. 

Кожен керівник, починаячи від офіцера молодшої ланки до генерала, 

відповідаю за підготовку наступного поколіннѐ керівників і повинен 

служити наставником длѐ своїх підлеглих. 

Провівши власні дослідженнѐ з метоя визначеннѐ найбільш 

перспективних інструментів та методів длѐ сприѐннѐ розвитку 

різноманітності проѐвів лідерських ѐкостей на управлінському рівні в 

організаціѐх, відомі ѐк «Проект різноманітності проѐвів лідерських ѐкостей» 

GOLD (Guidelines on Leadership Diversity), у ѐкому було обрано шістнадцѐть 

організацій (дванадцѐть підприюмств, два заклади освіти, дві урѐдові 

організації) Енн Моррісон (Morrison, 1996, с. 34-51) зазначаю, що перешкоди в 
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кар’юрному зростанні існуять у різних галузѐх, секторах і рівнѐх та навела 

приклад шести найпоширеніших перешкод, згаданих усіма учасниками 

проекту: 1) стереотипне упереджене ставленнѐ; 2) неконкурентно-

спроможність на основі відсутнього достатнього досвіду; 3) недоброзичливе 

професійне середовище з відсутньоя можливістя длѐ наслідуваннѐ; 

4) відсутність організаційної кмітливості за умов необізнаності «ѐк грати гру»; 

5) тенденційність вимог до однакових цінностей, уѐвлень та зовнішнього 

виглѐду; 6) балансуваннѐ поміж кар’юроя та сім’юя. Енн Моррісон акцентую 

увагу на тому, що лише створеннѐ наставницьких мереж дозволить усунути ці 

перешкоди й досѐгти розвитку різноманітності проѐвів лідерських ѐкостей. 

Молодим фахівцѐм необхідні заохоченнѐ та адвокаціѐ, ѐкі допомагатимуть 

долати ізолѐція, відсутність довіри, та, можливо, наївність щодо інституційної 

політики (Morrison, 1996, с. 128). 

Джиджет Фуентес (Fuentes, 1995) доводить, що інституалізаціѐ 

наставництва у військових підрозділах повинна ініціявати створеннѐ 

програм на основі ідеї «загального керівництва ѐкістя», що маю на меті 

вирішеннѐ глобальних корпоративних завдань. 

Програми з наставництва у збройних силах та їх навчальних 

підрозділах, ѐк правило, зоріюнтовані на всіх членів служби, але деѐкі 

можуть бути спрѐмовані на певні групи. Длѐ прикладу розглѐнемо дві 

програми наставництва армії США. Програма наставництва повітрѐної 

освіти та навчаннѐ – AETC (The Air Education and Training Command) та 

програма дій наставника офіцера ВПС – AFCOMAP (The Air Force Cadet 

Officer Mentor Action Program). 

Програма наставництва AETC (AETC, 1996) – це політична директива, 

ѐка полѐгаю в тому, щоб допомогти кожному офіцеру військовослужбовця 

та цивільному службовця досѐгти свого максимального потенціалу 

завдѐки професійному розвитку в умовах наставництва. Клячові елементи 

ціюї програми:  небярократичність, мінімальні адміністративні вимоги та 

відсутність вимог звітуваннѐ командування вищої ланки. Програма 

базуютьсѐ на доступному наставництві, використовуячи такі існуячі 

інструменти, ѐк програма професійного розвитку офіцерів, план навчаннѐ 

та підготовки кадрів на вищому рівні, програма розвитку цивільної кар’юри, 

форми зворотного зв’ѐзку.  

Програма AFCOMAP (AFCOMAP, 2020) була створена в 1980 році та 

мала на меті перехід курсантів й молодших офіцерів до основного складу 

офіцерського корпусу ВПС США. У 1994 році Статут ціюї програми було 

відновлено і з цього часу обсѐг AFCOMAP розширивсѐ, вклячивши всіх 
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курсантів, молодших офіцерів та офіцерів середньої ланки з підрозділами 

навчальних корпусів офіцерів запасу. Багато курсантів із навчальних 

підрозділів підготовки офіцерів резерву ROTC (Reserve Officers’ Training Corps) 

активно шукаять допомоги та підтримки у професійній підготовці за 

програмоя AFCOMAP. 

Програмні методики, оріюнтовані на розвиток лідерських ѐкостей в 

умовах наставництва, зазвичай спрѐмовані на проблемний процес, ніж на 

завершальний результат. Саме процес розвиваю ситуативне мисленнѐ, а 

кінцевий результат – не діювий без критичного аналізу та творчих дій, ѐкі 

відбуваятьсѐ у процесі його досѐгненнѐ. 

Програмна методика OJT (On-the-Job Training) спрѐмована на 

розвиток військового лідера, використовуячи знаннѐ, уміннѐ та навички 

досвідчених  військових фахівців – наставників. Програма OJT – це процес, 

що формально сприѐю надзвичайному професійному зростання й розвитку 

багатьох військовослужбовців (CASAL, 2015, с. 73). 

Програмна методика розвитку військового лідера COIN 

(Counterinsurgency) – STRATEGY – стратегіѐ професійної підготовки військових 

фахівців більш високої інтенсивності. Перехід від OJT – PROCESS до COIN – 

STRATEGY показав, що програму OJT необхідно вдосконалити до 

послідовності та систематичної результативності. Однак, сьогодні програма 

OJT ю чудовоя практикоя ефективного професійного формуваннѐ та розвитку 

лідерства у військовому середовищі армії США, хоча, ѐк визначаять військові 

фахівці, інколи призводить до мінливих результатів (CASAL, 2015, с. 75). 

Пітер Ширмер (Schirmer, 2008, с. 61) зазначаю, що високий рівень 

мінливості програм розвитку військового лідерства залежить від ступеня 

особистого впливу та уваги наставника до своїх підлеглих. У даному 

випадку важливим ю особисте усвідомленнѐ наставника щодо необхідності 

розвитку лідера.  

Річард Фелоні (Feloni, 2015, с. 63-64) акцентую увагу на тому, що 

командири у своїх підрозділах маять бути вільні в поглѐдах щодо 

необхідності застосуваннѐ програм розвитку лідерства, а не сприймати їх 

додатковим тѐгарем за наказом, обов’ѐзковим до виконаннѐ.  

Безперервний процес розвитку військового лідера відбуваютьсѐ в 

оперативному просторі (професійне середовище), у загальному просторі 

(формальне середовище) та в індивідуальному просторі (власне 

середовище). На думку дослідників, розвиток військового лідера 

відбуваютьсѐ в оперативному просторі з високоя ймовірністя 

невизначеності в часі (ADRP, 2012, с. 10). 
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Упровадженнѐ офіційного наставництва у військовій галузі – це часто 

обговоряване питаннѐ. Існую доволі слушна думка про те, що примусове 

наставництво ю неправильним. Віктор Розелло (Rosello, 1996, с. 37) 

зауважую, що інколи наставництво розглѐдаютьсѐ ѐк процес ідентифікації та 

відбору обдарованих особистостей. Хоча цѐ концепціѐ маю переваги, 

проблема полѐгаю в тому, що вона створяю атмосферу «елітарного клубу», 

ѐкий зазвичай призводить до фаворитизму. Гра у фаворитів серед 

рейтингових старших офіцерів може спричинити деморалізація чи навіть 

дестабілізація командного клімату, чого безумовно повинен уникати 

кожен хороший керівник. 

Прихильники офіційного наставництва (Amparan., 1996, с. 43) 

вважаять, що успішні програми повинні бути обдуманими та діѐти за тими 

ж процедурами, що і програми професійної військової освіти (ПВО). Вона 

повинна вклячати прийнѐттѐ оперативних і тактичних рішень, військову 

спеціальність, підготовку ситуацій, а також інших завдань, що 

стосуватимутьсѐ виконаннѐ місій.  

Окрім офіційних програм наставництва, ще одним підходом, ѐкий 

виходить за межі організаційних та географічних меж, ю універсальне онлайн-

наставництво. Потужність комп’ятерних та інформаційних технологій 

дозволѐю багатьом організаціѐм вести базу даних, що містить імена та 

кваліфікації ѐк цивільних осіб, так і військовослужбовців, ѐкі бажаять бути 

наставниками. Якщо військовому фахівцеві потрібна допомога чи порада, 

вони можуть отримати доступ до системи та спілкуватисѐ безпосередньо з 

кимось, хто може співчувати їм, їхнім переконаннѐм, досвіду, цілѐм, 

амбіціѐм. І, навпаки, наставникам, ѐкі шукаять когось длѐ наставництва, не 

доведетьсѐ шукати далі, ніж база даних. Сила технологій надала можливість 

вийти за межі уѐви. Все це можна підтримати сучасними надійними та 

далекосѐжними інформаційними системами.   

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Дослідженнѐ показали, що наставництво може бути використано ѐк 

ефективна стратегіѐ професійної підготовки офіцерів у закладах вищої 

освіти длѐ посиленнѐ серед майбутніх військових фахівців мотивацій у 

їхньому кар’юрному зростанні та організаційному успіху в цілому.  

Досліджуячи процеси та функції наставництва, було встановлено, що 

наставництво існую у двох клячових процесах фасилітації та нетворкінгу. 

Виділено два основних типи функцій, ѐкі виконую наставник – кар’юрна та 

психосоціальна.  
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Виѐвлено, що процес наставництва зосереджений на десѐти умовах  

діѐльності, що в цілому створяю і наставництво. 

Доведено, що професійна підготовка в умовах наставництва 

позитивно впливаю на протеже, оскільки майбутні лідери, ѐкі формуятьсѐ у 

процесі наставництва, ю більш задоволеними, умотивованими та 

відданими, а розуміннѐ доступності та ѐкості наставницьких відносин маю 

значне значеннѐ длѐ тих, хто займаютьсѐ кар’юрноя мобільністя 

працівників та формуваннѐм лав корпоративної еліти. 

Виѐвлено шість найпоширеніших перешкод у кар’юрному зростанні, 

ѐкі існуять у різних галузѐх, секторах та на різних рівнѐх, а саме: 

1) стереотипне упереджене ставленнѐ; 2) неконкурентоспроможність на 

основі відсутнього достатнього досвіду; 3) недоброзичливе професійне 

середовище з відсутньоя можливістя длѐ наслідуваннѐ; 4) відсутність 

організаційної кмітливості за умов необізнаності «ѐк грати гру»; 

5) тенденційність вимог до однакових цінностей, уѐвлень та зовнішнього 

виглѐду; 6) балансуваннѐ поміж кар’юроя та сім’юя. 

Здійснений короткий аналіз двох програм наставництва армії США – 

AETC & AFCOMAP. Клячовими елементами цих програм ю їх 

небярократичність, мінімальні адміністративні вимоги та відсутність вимог 

звітуваннѐ командування вищої ланки. Програми базуятьсѐ на 

доступному наставництві, використовуячи існуячі інструменти, такі ѐк 

програма професійного розвитку офіцерів, план навчаннѐ та підготовки 

кадрів на вищому рівні, програма розвитку цивільної кар’юри, форми 

зворотного зв’ѐзку. Розширений обсѐг цих програм дозволив вклячити всіх 

курсантів, молодших офіцерів та офіцерів середньої ланки разом із 

підрозділами навчальних корпусів офіцерів запасу в закладах вищої освіти. 

Саме тому переважна більшість курсантів із навчальних підрозділів 

підготовки офіцерів резерву ROTC активно шукаять допомоги та підтримки 

у професійній підготовці за програмоя AFCOMAP. 

Звернено увагу на те, що програмні методики, оріюнтовані на 

розвиток лідерських ѐкостей в умовах наставництва, зазвичай спрѐмовані 

на проблемний процес, ніж на завершальний результат. Програмні 

методики розвитку військового лідера, ѐк визначаять військові фахівці, 

інколи призводѐть до мінливих результатів, ѐкі залежать від ступеня 

особистого впливу та уваги наставника до своїх підлеглих й особистого 

усвідомленнѐ наставника щодо необхідності розвитку лідера. Концепціѐ ж 

вибіркового наставництва, спрѐмованого лише на обдарованих 

особистостей, може призвести до елітарності та фаворитизму. 
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Виѐвлено, що розвиток військового лідера відбуваютьсѐ у 

трипросторовій площині оперативного, загального й індивідуального 

просторів. Військові фахівці, визнаячи, що наставництво ѐкісно сприѐю 

формування та розвитку військових лідерських компетенцій, 

санкціонували низку програм із надіюя на розширеннѐ подібних знань та 

досвіду длѐ різних військових груп. Мета – ідентифікувати власну 

належність у соціумі та отримати суспільну підтримку. 

Переглѐди практик використаннѐ програм наставництва ѐкісно 

характеризуять зміни сучасних воюнних стратегій, оріюнтованих на 

формуваннѐ та розвиток військового лідерства. 
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РЕЗЮМЕ 
Романишина Людмила, Крищук Богдан. Наставничество как процесс 

формированиѐ военных лидеров – будущих офицеров запаса. 
Военное командование ведущих стран-членов и партнеров НАТО давно 

признало наставничество важным процессом формированиѐ военных лидеров, рѐд 
молодых талантливых офицеров которых уже составлѐят значительный процент 
корпоративного военного руководства. Умение управлѐть лядьми ѐвлѐетсѐ 
важнейшей чертой офицера, поэтому главной особенностья военного руководства 
стало стремление воспитывать среди военнослужащих больше лидеров, а не 
последователей. Лидерство должно стать сердцевиной военной организации, 
предусматривает создание необходимых педагогических условий профессиональной 
подготовки будущих военных специалистов в учреждениѐх высшего образованиѐ на 
основе наставничества. 

Ключевые слова: наставничество, наставник, менторство, коучинг, 
протеже, лидерство, лидер, офицер, офицер запаса. 

SUMMARY 
Romanyshyna Liudmyla, Kryshchuk Bogdan. Mentoring as a Process of Forming 

Military Leaders – Future Reserve Officers. 
The military commanders of leading NATO member and partner countries have long 

recognized mentoring as an important process in the formation of military leaders, whose 
number of talented young officers already constitute a significant percentage of the 
corporate military leadership. The ability to manage people is the most important trait of an 
officer, therefore, the main feature of the military leadership was the desire to educate more 
leaders among the military, rather than followers. Leadership should become the core of the 
military organization, providing for the creation of the necessary pedagogical conditions for 
the professional training of future military specialists in higher education institutions on the 
basis of mentorship. Examining the processes and functions of mentoring, it is found that 
mentoring exists in two key processes of facilitation and networking. There are two main 
types of functions that a mentor performs – career and psychosocial. It is shown that the 
mentoring process is focused on ten conditions of activity, which in general creates 
mentoring. The six most common barriers to career growth identified in different industries, 
sectors and at different levels have been identified. A brief analysis of two US Army 
mentoring programs – AETC & AFCOMAP is conducted. The expanded scope of these 
programs has included all cadets, junior officers and mid-level officers, along with units of 
reserve officers in higher education institutions. That is why the vast majority of cadets from 
the training units of ROTC reserve officers are actively seeking help and support in training 
under the AFCOMAP program. Attention is drawn to the fact that software techniques 
focused on the development of leadership skills in mentoring are usually aimed at the 
problem process rather than the end result. The concept of selective mentoring, aimed only 
at gifted individuals, leads to elitism and favoritism. It is revealed that development of a 
military leader takes place in three spatial planes of operational, general and individual 
spaces. Research has shown that mentoring can be used as an effective strategy for training 
officers in higher education institutions to increase the motivation of future military 
professionals in their careers and overall organizational success. 

Key words: mentoring, mentor, coaching, protégé, leadership, leader, officer, reserve 
officer. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ 

ВИХОВАНЦІВ 
 

У статті розкрита актуальна на сьогодні проблема професійної підготовки 
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до співпраці з родинами 
вихованців. Подаютьсѐ теоретичний аналіз актуальних досліджень науковців із 
проблеми та розглѐнуті основні положеннѐ професійної підготовки фахівців 
дошкільної освіти. Особлива увага приділѐютьсѐ важливим питаннѐм у сфері 
підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністя 012 «Дошкільна освіта» у ЗВО. 
У статті подано зміст дисципліни «Теоріѐ та методика співпраці з родинами» длѐ 
здобувачів вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта», а також наведено 
приклади завданнѐ длѐ самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 

Ключові слова: підготовка, майбутній вихователь, здобувач вищої освіти, 
співпрацѐ, родина вихованців. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку українського 

суспільства характеризуютьсѐ ѐк період трансформаційних процесів, що 

зумовлений пошуком власного шлѐху розвитку та зміни цінностей. Україна 

ѐк незалежна держава, що не так давно стала на самостійний шлѐх 

формуваннѐ нових соціально-економічних, політичних, духовних 

оріюнтирів, свої ідеї, мрії та сподіваннѐ значноя міроя пов’ѐзую з молоддя. 

Молодь виступаю активноя силоя політичних змін і, залежно від того, ѐкі 

цінності вона вносить у ці зміни, ѐку культуру впроваджую, багато в чому 

буде залежати майбутню суспільства, його культура, напрѐм трансформації.  

На сучасному етапі розбудови української держави педагогічна 

діѐльність належить до найбільш значущих професій за складністя й 

відповідальністя. Педагог маю сформувати в наймолодших поколінь 

ціннісні координати життюдіѐльності, а в часи кардинальних економічних, 

політичних та соціальних змін, длѐ ѐких, порѐд із позитивними 

тенденціѐми, характерні ціннісний шок, втрата ціннісних оріюнтирів, 

проблема набуваю особливої ваги. Велика відповідальність покладаютьсѐ 

на вихователѐ закладу дошкільної освіти, адже він закладаю основи 

ціннісної картини світу в дітей. І саме з цим пов’ѐзана потреба ѐкісної 

підготовки педагога – майбутнього вихователѐ закладу дошкільної освіти. 

Слід зауважити, що сучасна дошкільна освіта потребую педагога, 

оріюнтованого на гуманістичне спілкуваннѐ, діалог та імпровізація. Мова 

йде про потребу сьогоденнѐ в педагогові-фасилітаторові, ѐкий, на відміну 
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від консервативного педагога, відрізнѐютьсѐ відкритістя у спілкуванні, 

прийнѐттѐм себе та інших, емпатійним розуміннѐм, здатністя до 

саморозкриттѐ, професійноя розкутістя (Керівник, майстер, творець: 

складові професійного успіху, 2013, с. 69).  

Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐм професійної підготовки 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти було присвѐчено багато 

наукових досліджень, зокрема: процес готовності майбутніх фахівців до 

професійної діѐльності та особливості організації професійно-педагогічної 

підготовки (Н. Абашкіна, О. Браславська, А. Грітченко, І. Зѐзян, В. Коваль, 

О. Комар, В. Кузь, А. Ліненко, М. Мартиняк, Є. Починок, С. Сисоюва, С. Совгіра, 

Т. Танько, С. Ткачук, Г. Троцко, Л. Хомич, С. Шандарук, Т. Яцула та ін.); 

удосконаленнѐ змісту підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах 

неперервної освіти (Л. Артемова, Г. Бюлюнька, А. Богуш, Т. Жаровцева, А. За-

лізнѐк, Л. Зданевич, Н. Гавриш, Н. Голота, Г. Грама, Л. Загороднѐ, Н. Де-

нисенко, Є. Карпова, І. Кнѐжева, І. Луценко, Н. Лисенко, І. Мардарова, М. Ма-

шовець, В. Нестеренко, Г. Підкурганна, Т. Поніманська, І. Рогальська та ін.). 

Мета статті. Метоя нашого наукового дослідженнѐ ю теоретичний 

аналіз праць сучасних науковців щодо проблеми професійної підготовки 

майбутніх вихователів, а зокрема їх підготовки до роботи з батьками.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети дослідженнѐ й 

розв’ѐзаннѐ поставлених завдань використовувавсѐ комплекс теоретичних 

методів: вивченнѐ та аналіз вітчизнѐної й зарубіжної психолого-

педагогічної літератури з проблеми професійної підготовки фахівців 

дошкільної освіти, а також усвідомленнѐ та теоретичного обґрунтуваннѐ 

змісту, методологічних засад професійно-педагогічної освіти та зокрема 

особливості роботи вихователѐ з батьками вихованців. 

Виклад основного матеріалу. Процеси реформуваннѐ та 

модернізації, ѐкі зараз відбуваятьсѐ в системі вищої педагогічної освіти, 

об’юктивно спрѐмовані на її подальший прогресивний розвиток, 

забезпеченнѐ потреб суспільства та держави у кваліфікованих фахівцѐх, що 

передбачаю відповідні зміни у професійно-педагогічній підготовці 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.  

Длѐ вищої школи залишаютьсѐ актуальноя проблема ѐк 

професійного, так і особистісного розвитку здобувачів вищої освіти. 

Значущість цілісного вивченнѐ професійно-особистісного розвитку 

очевидна: без особистості не може бути професіонала, а без професійного 

самоствердженнѐ – самовдосконаленої особистості.  
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Ми дотримуюмосѐ думки, що дошкільній освіті, на сучасному етапі її 

розвитку, потрібні фахівці дошкільного профіля нової формації з 

конкурентно придатним ювропейським чи світовим рівнем кваліфікації длѐ 

досѐгненнѐ юдиної мети – формуваннѐ гармонійно розвиненої особистості. 

Зважаячи на це, виникаю гостра увага до професійної підготовки майбутніх 

вихователів у сучасному освітньому просторі закладу вищої освіти. 

Як зазначаю І. Підлипнѐк, оріюнтаціѐ українського суспільства на 

демократичні принципи, реорганізаціѐ системи дошкільної освіти (зміна 

співвідношеннѐ родинного і суспільного дошкільного вихованнѐ, 

обов’ѐзкова дошкільна освіта, урізноманітненнѐ її форм, багатоваріантність 

освітньо-виховних програм) зумовляять необхідність змін і в системі 

підготовки фахівців дошкільної освіти. У сучасних умовах клячовим 

завданнѐм підготовки спеціалістів цього напрѐму у вищій школі ю 

формуваннѐ особистості професіонала, спроможного будувати власну 

професійну діѐльність, ціннісно-смисловоя основоя ѐкої ю особистість 

дитини дошкільного віку (Підлипнѐк, 2013, с. 12).  

Надзвичайно важливим на сучасному етапі розвитку дошкільної 

освіти ю те, що педагоги дошкільних закладів повинні підійшли до сучасних 

умов не із старими звичками, а вміли вийти з консервативної професійної 

колії, бо ѐк неможливо відкрити старим клячем сучасний замок, так 

педагогові зі старими звичками неможливо відчинити двері у прийдешню. 

На думку Т. Піроженко, місіѐ педагога полѐгаю в тому, щоб допомогти 

розкрити повний потенціал вихованцѐ і вивести його на дорогу творчості. 

Це стратегічний оріюнтир на майбутню. Педагог нової генерації маю також 

уміти трансформувати негативні проблеми, настрої, прагненнѐ дітей у 

позитивний рух (Піроженко, 2010, с. 11).  

Аналізуячи дослідженнѐ Л. Зданевич, ми виокремили умови 

підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до 

професійної діѐльності, а саме: організаційно-педагогічні умови 

(забезпеченнѐ сукупності цілеспрѐмованого навчально-виховного процесу 

(заходів впливу), що лежать в основі підготовки майбутніх вихователів до 

професійної діѐльності); психолого-педагогічні умови (реалізаціѐ 

сукупності цілеспрѐмовано сконструйованих взаюмозалежних і 

взаюмообумовлених можливостей освітнього та матеріально-просторового 

середовища закладу вищої освіти, спрѐмованих на перетвореннѐ 

конкретних характеристик особистості майбутнього вихователѐ закладу 

дошкільної освіти шлѐхом забезпеченнѐ взаюмозв’ѐзку всіх напрѐмів 

підготовки майбутніх вихователів (теоретичної, методичної, практичної); 
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дидактичні умови (цілеспрѐмований відбір, конструяваннѐ і використаннѐ 

елементів змісту, методів (прийому) (Зданевич, 2014, с. 215-216). 

Варто зазначити, що порѐд із високими моральними ѐкостѐми, 

глибокими знаннѐми методики освітньої роботи в закладі дошкільної 

освіти і психологічних особливостей дітей дошкільного віку, сучасний 

вихователь закладу дошкільної освіти неодмінно повинен мати комплекс 

професійно важливих ѐкостей, ѐкі визначаять його педагогічну 

майстерність. Ці вимоги диктую специфіка професії вихователѐ та об’юкта 

його діѐльності – особистості дошкільника.  

В. Войтко до основних особистих ѐкостей педагога відносить: 

здатність усе життѐ вчитисѐ, самовдосконаляватисѐ; постійну оріюнтація 

на виховну діѐльність; привабливий зовнішній виглѐд; володіннѐ 

майстерністя «емоційного зараженнѐ» та психологічного магнетизму; 

порѐдність, скромність, гордість, чесність, принциповість, дбайливість, 

повага, гідність, благородство тощо; здатність до творчості (Педагогічна 

майстерність вихователѐ дошкільного закладу, 2010,  с.18).  

Зазначені особистісні ѐкості вихователѐ закладу дошкільної освіти 

необхідні також і длѐ організації ефективної й результативної співпраці з 

батьками вихованців. Цей напрѐм роботи надзвичайно важливий і займаю 

одне з пріоритетних місць у професійній діѐльності вихователѐ.   

Нами доведено, що українському суспільству, на сучасному етапі 

його розвитку, потрібні вихователі, ѐкі вміять пропонувати нові ідеї, ѐкі 

бездоганно володіять комунікативними навичками, ѐкі володіять високим 

рівнем психолого-педагогічної грамотності, що викликаять захопленнѐ в 

дітей, ѐкі стаять авторитетом длѐ батьків.  

Вагомий внесок в обґрунтуваннѐ проблеми професійної підготовки 

вихователів, зокрема в розробку питаннѐ підготовки майбутніх вихователів 

до роботи з батьками, зробило дослідженнѐ А. Залізнѐка, ѐкий вивчав 

готовність майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального 

вихованнѐ дітей старшого дошкільного віку. На основі узагальненнѐ 

результатів аналізу теоретичних джерел автором було визначено підготовку 

майбутніх вихователів до роботи з батьками ѐк частину цілісного 

педагогічного процесу у вищій школі, ѐкий складаютьсѐ із взаюмопов’ѐзаних 

компонентів: мотиваційно-ціннісного, змістовно-гностичного, процесуально-

виконавського), що забезпечуять їхня готовність (Залізнѐк, 2009, с. 8). 

Нормативно-правові освітні документи акцентуять увагу на тому, що 

співробітництво сім’ї та закладу дошкільної освіти у формуванні 
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особистості дитини забезпечуютьсѐ юдністя виховних впливів, взаюмним 

збагаченнѐм суспільного й сімейного вихованнѐ.   

Слід зазначити, що родина і заклад дошкільної освіти – два 

суспільних інститути, ѐкі закладаять фундамент майбутнього дитини. Як 

родина, так і заклад дошкільної освіти маять спільну мету, а саме: 

виховувати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену лядину з 

високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом.  

Слід пам’ѐтати, що співпрацѐ з родинами вихованців не повинна 

обмежуватись ѐкісним виконаннѐм їхнього соціального замовленнѐ щодо 

наглѐду, вихованнѐ та навчаннѐ дітей, ѐких сьогодні хочуть бачити 

«конкурентоспроможними» та максимально підготовленими до навчаннѐ у 

школі. Важливоя у співпраці з кожноя сім’юя ю допомога батькам зрозуміти і 

сприйнѐти сучасні гуманістичні ідеї та оріюнтири, ѐкі ґрунтуятьсѐ на повазі до 

особистості дитини, турботі про її всебічний розвиток.  

Длѐ реалізації всіх зазначених нами завдань готовності майбутнього 

вихователѐ до співпраці з родинами вихованців, в освітній план 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» була вклячена дисципліна «Теоріѐ та 

методика співпраці з родинами», ѐка викладаютьсѐ здобувачам вищої 

освіти на четвертому курсі.  Дана дисципліна ю обов’ѐзковоя длѐ вивченнѐ 

всіма здобувачами вищої освіти, що ще раз підкресляю її важливість. 

Зміст курсу доводить до свідомості здобувачів вищої освіти 

спеціальності «Дошкільна освіта» важливість соціальної ролі сім’ї, 

особливості співпраці сімейного й суспільного дошкільного вихованнѐ, 

знайомство їх із видами, особливостѐми, функціѐми сучасної сім’ї; 

розкриттѐ змісту основних форм співпраці з родиноя, знайомство з 

особливостѐми, сучасними тенденціѐми розвитку сімейного вихованнѐ, 

документами, що регламентуять і регуляять сімейну політику України.  

Вивченнѐ навчальної дисципліни «Теоріѐ та методика співпраці з 

родинами» сприѐю розуміння ролі сім’ї і закладу дошкільної освіти у 

вихованні; ознайомлення майбутніх вихователів із системоя 

законодавчих документів в Україні, ѐкі регламентуять сімейну політику і 

захищаять дитинство та опанування практичними прийомами співпраці 

ЗДО із сучасноя родиноя.  

Назване зумовляю актуальність викладаннѐ дисципліни «Теоріѐ та 

методика роботи з родинами» длѐ фахівців першого (бакалаврського) рівнѐ 

вищої освіти, галузі знань 01 «Освіта/педагогіка», спеціальності – 012 

Дошкільна освіта.  
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Опануваннѐ знаннѐми з курсу реалізуютьсѐ за допомогоя основних 

організаційних форм навчаннѐ: лекцій, практичних (семінарських) занѐть, 

консультацій, самостійної роботи тощо. Останнѐ займаю провідне місце в 

системі освітнього процесу та передбачаю аналіз конкретних ситуацій, 

виконаннѐ творчих завдань, написаннѐ творів тощо.  

Ми передбачали, що в результаті вивченнѐ дисципліни, здобувачі 

вищої освіти повинні знати: виховні традиції української родини; умови і 

фактори родинного вихованнѐ; практичну значущість співпраці 

педагогічного колективу ЗДО з сім’ѐми вихованців; особливості 

традиційних і нетрадиційних форм співпраці вихователѐ з батьками 

вихованцѐ; визначеннѐ і класифікація основних форм організації 

просвітницької роботи; основні групи методів діагностуваннѐ родини й 

умови їх використаннѐ; провідні чинники соціально-педагогічної допомоги 

сім’ѐм вихованців ЗДО; методи і засоби підвищеннѐ педагогічної культури 

батьків; умови ефективної співпраці ЗДО і родини в різних напрѐмах 

вихованнѐ; значеннѐ взаюмодії ЗДО і родини в підготовці дитини до школи.  

Длѐ ефективної роботи на практичних занѐттѐх длѐ здобувачів вищої 

освіти спеціальності 012 Дошкільна освіти був розроблений робочий 

зошит, ѐкий містив: методичні рекомендації щодо самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти; систему, вимоги та критерії оціняваннѐ 

результатів навчаннѐ; розподіл балів, що отримуять здобувачі вищої 

освіти; теми практичних занѐть із планом, завданнѐми длѐ самостійної 

роботи та рекомендованим переліком літературних джерел; завданнѐ длѐ 

ІНДЗ; педагогічні задачі; тестові завданнѐ.  

Длѐ роботи на практичних занѐттѐх здобувачам вищої освіти були 

запропоновані педагогічні задачі, ѐкі допомагали майбутнім вихователѐм 

змоделявати своя майбутня професійну діѐльність, ѐка передбачаю 

роботу з батьками вихованців, наприклад: «Вихователь розповідаю: 

«Якось, нещодавно, дивлясѐ: зібралисѐ в куточку нашої кімнати хлопчики 

моюї групи. Підтѐгнули туди маленький стіл, розклали на ньому кубики, 

тарілочки з іграшкового сервізу, сіли навколо. 

- Що ви робите? – підійшла ѐ і запитала. 

- Випиваюмо! – відповіли хлопчики хором. – За ваше здоров’ѐ, Маріѐ 

Петрівна!» 

- Яка, на Вашу думку, роль дитѐчого садка, вихователѐ в 

попередженні пиѐцтва в сім’ѐх дітей? 

- Яку роботу необхідно провести в такому випадку з батьками?». 
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Також, було запропоновано багато завдань, ѐкі передбачали роботу 

з літературними джерелами, наприклад: «Прочитайте притчу Г. Сковороди 

«Вдѐчний Єродій» і зробіть відповідні письмові висновки щодо сімейного 

вихованнѐ», «Знайдіть твори українських письменників, у ѐких йдетьсѐ про 

сімейне вихованнѐ (зробити письмовий запис уривків)», «Заповніть 

таблиця «Великі педагоги про сім’я та сімейне вихованнѐ», у ѐку внесіть 

поглѐди Я. Коменського, К. Ушинського, П. Лесгафта, В. Сухомлинського, 

А.  Макаренка», «Ознайомтесь із законодавчими матеріалами про шляб, 

сім’я, права та обов’ѐзки батьків щодо вихованнѐ дітей в Україні. На основі 

вивчених документів укладіть таблиця». 

Длѐ набуттѐ вмінь та навичок роботи з батьками, а саме проведеннѐ 

з ними різних форм роботи, здобувачам були поставленні такі завданнѐ: 

«Складіть пам’ѐтку длѐ батьків із порадами на одну з тем: «Роль батька, 

матері у вихованні дитини»; «Як змістовно й цікаво організувати вдома 

новорічні свѐта»; «Дитѐчі страхи – їх розвиток та запобіганнѐ», «Створіть 

мультимедійну презентація длѐ батьків на тему: «Сучасна іграшка длѐ моюї 

дитини», «Розробіть сценарій проведеннѐ батьківських зборів та 

підготуйте матеріали (тези виступів, ескізи наочності)», «Розробіть проюкт 

пам’ѐтки длѐ батьків», «Сплануйте тематику батьківських зборів на рік длѐ 

батьків молодшої, середньої, старшої групи (на вибір)», «Розробіть 

психолого-педагогічне консультуваннѐ на одну з тем: «Чи можна подолати 

жадібність дитини?»; «Як поводитисѐ батькам, ѐкщо дитина часто плаче?»; 

«Що означаю кривлѐннѐ дитини та ѐк усунути в неї ця звичку?». 

Також були завданнѐ длѐ роздумів, ѐкі передбачали дискусія на 

занѐтті: «Поміркуйте: чи існуять відмінності у вихованні в сім’ѐх з сільської 

й міської місцевості. Відповідь обґрунтуйте», «Напишіть особливості 

вихованнѐ хлопчика, дівчинки в українській родині». 

На останній парі був запланований тренінг длѐ батьків. Він був 

проведений із метоя вдосконаленнѐ навичок педагогічної майстерності 

майбутніх вихователів. Майбутнім вихователѐм були запропоновані такі 

вправи: «Світ очима дитини» (мета: усвідомити учасниками світосприйнѐттѐ 

дітей); «Бажаннѐ дитинства» (пригадайте та проаналізуйте ваші дитѐчі 

бажаннѐ. Чи допомагали батьки у здійсненні ваших бажань?); «Аркуш мети» 

(учасники маляять одноповерховий будинок, на даху будинку пропонуютьсѐ 

написати мету, ѐку вони ставлѐть перед собоя у процесі вихованнѐ дітей; на 

стіні – завданнѐ, вирішивши ѐкі, можна досѐгти поставленої мети; на стежці – 

методи, способи вирішеннѐ завдань; праворуч і ліворуч від стежки – бар’юри, 

перешкоди, що заважаять досѐгти мети). 
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Довготривала індивідуально-дослідна робота здобувачів вищої 

освіти передбачала підготовку проюкту в різних формах на такі теми: 

1. Форма представленнѐ – педагогічний спектакль: 

«Вихователі та батьки»; «Взаюмостосунки поколінь у сім’ї».  

2. Форма представленнѐ – рольова гра: 

«Проведеннѐ тренінгу з батьками»; «Цікаві форми роботи з 

батьками». 

3. Форма представленнѐ – реклама: 

«Сім’ѐ потребую гувернера»; «Длѐ вихованнѐ вашої дитини наш 

заклад – найкращий». 

4. Форма представленнѐ – демонстраціѐ виробу: 

«М’ѐка книжка (лепбук, бізіборд) длѐ роботи з дітьми в домашніх 

умовах». 

За період вивченнѐ курсу «Теоріѐ та методика співпраці з родинами» 

здобувачі вищої освіти, оволоділи такими вміннѐми, ѐк: кваліфіковано 

вживати педагогічну термінологія; виѐвлѐти проблеми сучасного 

родинного вихованнѐ, ѐкі потребуять дослідженнѐ й удосконаленнѐ; 

формулявати мету й завданнѐ співпраці закладу дошкільної освіти з 

сім’ѐми вихованців; планувати й організовувати просвітницьку діѐльність в 

осередку закладу дошкільної освіти; застосовувати різноманітні методи й 

засоби співпраці з батьками вихованців; організовувати співпраця з 

родиноя в різних напрѐмах вихованнѐ; діагностувати різні аспекти 

родинного життѐ й опрацьовувати дослідницький матеріал; добирати і 

використовувати новітні методики взаюмодії з родинами вихованців ЗДО.  

Узагальняячи результати дослідженнѐ, ми вважаюмо доцільним 

зазначити те, що професійна підготовка майбутніх вихователів базуютьсѐ на 

основі формуваннѐ в нього світоглѐдних позицій, переконань, професійних 

ѐкостей та творчих здібностей, на практичній підготовці длѐ закріпленнѐ 

теоретичних знань, умінь і навичок. У зв’ѐзку з цим постаю необхідність 

удосконаленнѐ та збагаченнѐ змісту підготовки фахівців дошкільної освіти, 

ураховуячи нові реалії сьогоденнѐ, запровадженнѐ обов’ѐзкової 

дошкільної освіти та варіативність освітньо-виховних програм, а також 

урахуваннѐ процесу вивченнѐ особистості дитини, її розвитку (Корінна). 

Висновки та перспективи наукових розвідок. На основі аналізу 

сучасних наукових досліджень схарактеризовано сучасний стан теорії та 

практики професійної підготовки майбутніх вихователів до співпраці з 

батьками. Здійснений аналіз дозволѐю зробити висновок про те, що з 

урахуваннѐм основних аспектів підготовки здобувачів вищої освіти 
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розроблѐятьсѐ методи диференційованого підходу до структури підготовки 

здобувачів вищої освіти у ЗВО за спеціальністя 012 «Дошкільна освіта», 

удосконаляятьсѐ форми та методи викладу теоретичного матеріалу, що 

сприѐю готовності ввійти в нову соціальну систему розвитку наукової думки.  

Отже, можна стверджувати, що професійна підготовка – це процес 

активного засвоюннѐ здобувачами вищої освіти знань, умінь і навичок 

відповідного напрѐму, у нашому випадку – напрѐму співпраці з родинами, а 

також це система різноманітних заходів, зоріюнтованих на особистісний 

розвиток студента, де результатом виступаю готовність до виконаннѐ своїх 

професійних обов’ѐзків. Проте дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів 

проблеми підготовки майбутніх вихователів до співпраці з родинами. 

Подальшої розробки потребую питаннѐ готовності майбутніх вихователів до 

роботи з сім’ѐми соціального ризику та антипедагогічними сім’ѐми, що 

становить перспективу подальших наукових розвідок. 
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РЕЗЮМЕ 
Шадюк Ольга. Подготовка будущих воспитателей к сотрудничеству с семьѐми 

воспитаников. 
В статье раскрыта актуальнаѐ на сегоднѐ проблема профессиональной 

подготовки будущих воспитателей учреждений дошкольного образованиѐ к 
сотрудничеству с семьѐми воспитанников. Подаетсѐ теоретический анализ 
актуальных исследований ученых по проблеме и рассмотрены основные вопросы 
профессиональной подготовки специалистов дошкольного образованиѐ. Особое 
внимание уделѐетсѐ важным вопросом в сфере подготовки соискателей высшего 
образованиѐ по специальности 012 «Дошкольное образование» в вузе. В статье 
представлены содержание дисциплины «Теориѐ и методика сотрудничества с 
семьѐми» длѐ соискателей высшего образованиѐ специальности 012 «Дошкольное 
образование», а также приведены примеры заданий длѐ самостоѐтельной работы 
соискателей высшего образованиѐ. 

Ключевые слова: подготовка, будущий воспитатель, соискатель высшего 
образованиѐ, сотрудничество, семьѐ воспитанников. 

SUMMARY 
Shadiuk Olga. Preparation of future educators for cooperation with families of pupils. 
The article reveals the current problem of professional training of future educators of 

preschool education institutions to cooperate with the families of pupils. The theoretical 
analysis of actual researches of scientists on a problem is given and the basic positions of a 
question of professional training of experts of preschool education are considered. Particular 
attention is paid to important issues in the field of training of applicants for higher education 
in the specialty 012 “Preschool Education” in higher education institutions. The article 
presents the content of the discipline “Theory and methods of cooperation with families” for 
students of higher education institutions of the specialty 012 “Preschool Education”, as well 
as examples of tasks for independent work of students of higher education. 

The purpose of the study is a theoretical analysis of research by modern scientists on 
the problem of professional training of future educators, and in particular their preparation 
for working with parents. To achieve the goal of research and solving the tasks used a set of 
theoretical research methods: study and analysis of domestic and foreign psychological and 
pedagogical literature on the training of preschool education, as well as awareness and 
theoretical justification of the content, methodological principles of vocational education and 
in particular features of the educator’s work with the parents of the pupils. 

The analysis allows us to conclude that the main aspects of training higher education 
applicants are studied and developed, the methods of differentiated approach to the 
structure of higher education in the specialty 012 “Preschool Education” is developed, forms 
and methods of teaching theoretical material are improved, which contributes to readiness 
to enter a new social system for the development of scientific thought. 

It is proved that professional training is a process of active mastering by graduates of 
knowledge, skills and abilities of the corresponding direction, in our case the direction of 
cooperation with families, and also it is a system of various actions focused on personal 
development of the student’s responsibilities. However, the study does not cover all the 
aspects of the problem of preparing future educators to work with families. The issue of 
readiness of future educators to work with families at social risk and anti-pedagogical 
families, which is a prospect for further scientific research, needs further development. 

Key words: training, future educator, applicant for higher education, cooperation, 
family of pupils. 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

У статті розглѐнуто досвід щодо формуваннѐ громадѐнської компетентності 
майбутніх учителів початкової школи у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін на 
факультеті початкового навчаннѐ Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К. Д. Ушинського. Визначено, що сьогодні особливого значеннѐ 
набуваю громадѐнська компетентність особистості, описано необхідність мати 
сформовану громадѐнську компетентність учителя початкової школи. 

Охарактеризовано особистість, ѐка маю сформовану громадѐнську 
компетентність, проведено теоретичний аналіз стану досліджуваної проблеми в 
сучасній науці, запропоновано вправи, спрѐмовані на формуваннѐ визначеного феномену, 
зазначено, під час вивченнѐ ѐких дисциплін доцільно проводити таку роботу. 

Ключові слова: громадѐнська компетентність, майбутні вчителі початкової 
школи, громадѐнськість, громадѐнська компетентність майбутніх учителів 
початкової школи. 

 

Постановка проблеми. У Концепції «Нова українська школа» чітко 

визначені основні компетентності, ѐкі маю формувати сучасна школа в своїх 

учнѐх. У реаліѐх сьогоденнѐ нашої країни особливого значеннѐ набуваю саме 

громадѐнська компетентність. Школа маю формувати громадѐн із активноя 

життювоя позиціюя, ѐкі здатні до критичного аналізу інформації, можуть 

розглѐдати ситуація з різних позицій, здатні до прийнѐттѐ обґрунтованих 

рішень; ѐкі розуміять значеннѐ національної пам’ѐті та її вплив на політичні 

процеси, здатні розуміти державний устрій, державну політику в усіх сферах 

суспільного життѐ, здатні цінувати й підтримувати традиції українського 

народу, його духовні цінності, розуміти цінності інших народів, бути 

спроможним реалізувати власний потенціал на користь державі в сучасних 

умовах; бути обізнаним щодо механізмів державного устроя та участі в 

ньому, відповідальним до своїх громадѐнських прав та обов’ѐзків, стати 

активним учасником суспільного життѐ країни, здатним аргументовано 

відстоявати власну позиція, при цьому поважати та дослуховуватисѐ до 

інших позицій. Заклад освіти маю формувати дітей-патріотів своюї країни, ѐкі 

здатні до соціальної комунікації, спільних дій задлѐ досѐгненнѐ спільної мети, 

ѐкі розуміять своя громадѐнську ідентичність, державну, культурну, 

соціальну, історичну приналежність, здатні цінувати й розуміти інші культури 

та етноси; здатні до прийнѐттѐ принципів рівності, чесності, толерантності, 
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доброчесності; особистостей, ѐкі здатні до попередженнѐ та вирішеннѐ 

конфліктів (Концепціѐ НУШ). 

Звичайно, формувати всі ці ѐкості патріота в умовах навчаннѐ в школі 

необхідно з самого її початку, тобто, з початкової школи, але цѐ робота 

буде ефективноя лише за умови, що сам учитель початкової школи буде 

наділений всіма вище перерахованими ѐкостѐми, буде лядиноя зі 

сформованоя громадѐнськоя компетентністя. В аспекті ціюї проблеми 

варто приділѐти увагу формування зазначеного феномену під час 

навчаннѐ в університеті. Наш досвід дозволѐю розкрити механізми 

формуваннѐ громадѐнської компетентності студентів-майбутніх учителів 

початкової школи під час вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема громадѐнського вихованнѐ, 

громадѐнської компетентності неодноразово привертала увагу вчених. Різні 

аспекти визначеного феномену розглѐдали науковці (В. Адольф, 

М. Боришевський, О. Борѐк, Ю. Варданѐн, Г. Ващенко, Б. Гершунський, 

C. Гончаренко, Р. Євтушенко, І. Єрмаков, Ю. Куляткін, Н. Лобанова, 

А. Маркова, Л. Мітіна, Н. Остапчук, О. Пометун, Д. Пузікова, С. Рѐбова, 

О. Савченко, А. Сігова, М. Сіпліва, Н. Степанова, Г. Сухобська, 

О. Сухомлинська, І. Тараненко, К. Чорна). Проте проблема формуваннѐ 

громадѐнської компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі 

вивченнѐ педагогічних дисциплін залишаютьсѐ недостатньо розробленоя. 

Мета статті – описати систему вправ, спрѐмовану на формуваннѐ 

громадѐнської компетентності майбутніх учителів початкової школи у 

процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

Методи дослідження: аналіз, синтез і систематизаціѐ наукових 

джерел із метоя виѐвленнѐ стану розробленості проблеми, 

спостереженнѐ й узагальненнѐ з метоя дослідженнѐ практичного досвіду 

формуваннѐ громадѐнської компетентності майбутніх учителів початкової 

школи у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Пропонуюмо варіанти вправ на 

формуваннѐ громадѐнської компетентності студентів, ѐкі впроваджено в 

освітній процес факультету початкового навчаннѐ Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса) 

під час вивченнѐ педагогічних дисциплін, а саме «Вступ до спеціальності» 

(1 курс) та «Основи педагогічної майстерності» (2 курс). Важливим, на нашу 

думку, ю те, що обрані вправи майбутні вчителі початкової школи можуть 

використовувати в своїй подальшій професійній діѐльності. 
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Під час відбору вправ ми зверталисѐ до напрацявань «Швейцарсько-

українського проюкту DOCCU», ѐкий спеціалізуютьсѐ на громадѐнській 

демократії (Living Democracy).  

Розпочинаячи роботу з формуваннѐ громадѐнськості студента в 

умовах вищої школи, важливо пам’ѐтати про необхідність забезпеченнѐ 

позитивного оточеннѐ, безпечного освітнього середовища, ѐке сприѐтиме 

формування його громадѐнської компетентності. Таким чином, перш за 

все, необхідно створити позитивну атмосферу в студентській групі, 

налаштувавши всіх учасників освітнього процесу на плідну співпраця. У 

цьому напрѐмі існую безліч вправ і кожен викладач повинен обирати 

найбільш доречну саме длѐ певної студентської групи, певного курсу. 

Пропонуюмо декілька варіантів, ѐкі впроваджено в нашу роботу.  

Вправа «Підбір парних карток» 

Мета: допомогти студентам встановити контакт між собоя в 

спокійній атмосфері. 

Ресурси: набір карток, ѐкі можна зібрати в пари. 

Хід вправи: 1. Викладач роздаю картки у випадковому порѐдку і 

просить студентів знайти другу половинку. 

2. Коли пари карток знаходѐть один одного, студенти працяять 

парами протѐгом 5 хвилин та дізнаятьсѐ основну інформація про своїх 

партнерів: ім’ѐ, склад сім’ї, місце проживаннѐ, інтереси, уляблені тварини, 

музичний гурт, колір тощо. 

3. Студенти повертаятьсѐ в більшу групу. Кожен маю можливість 

коротко представити свого партнера іншим членам групи. 

4. Студенти коментуять, що длѐ них було новим і що їх вразило. 

Ця вправу можна проводити іншим варіантом, наприклад, дати 

завданнѐ зібратисѐ разом тим, хто маю спільні риси (зовнішні проѐви, 

уподобаннѐ, одѐг, місце проживаннѐ тощо), таким чином, можна 

організувати обговореннѐ в менших групах. 

Вправа «Букет квітів» 

Мета: підтримка згуртованості в групі, підвищеннѐ самооцінки 

студентів, усвідомленнѐ унікальності та відмінності кожного. 

Ресурси: невелике портретне фото студента, велика квітка з паперу з 

п’ѐти пелясток длѐ кожного студента, ручки, два великих аркуша паперу 

длѐ дошки, клей або інший матеріал длѐ кріпленнѐ. 

Хід вправи: 1. Кожен студент у центрі квітки наклеяю своя 

фотографія. 

2. На кожній із п’ѐти пелясток пише одне або два слова про те: 
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1. Що може сказати про нього вчитель. 

2. Що може сказати про нього член його сім’ї. 

3. Що може сказати він сам про себе. 

4. Що може сказати про нього друг. 

5. Що може сказати про нього будь-хто в цій кімнаті, університеті або 

суспільстві. 

3. Студенти розміщуять кожну квітку на великому аркуші паперу, 

ѐкий знаходитьсѐ на дошці та домальовуять стебло і листѐ длѐ кожної 

квітки, щоб вийшов букет. 

4. Сидѐчи в колі, майбутні вчителі висловляять свої думки. Це 

допомагаю зрозуміти символічне значеннѐ: букет втратить своя красу, 

ѐкщо деѐких квітів не буде (суспільство); кожна квітка відрізнѐютьсѐ й 

додаю унікальності (гідність особи); у той самий час, всі квіти схожі, тобто 

одна квітка ю так само важливоя, ѐк і інша (рівність).  

Длѐ кращого розуміннѐ понѐттѐ «цінності» доречно використовувати 

вправу «Гра в пліт».  

Мета: ознайомити студентів із понѐттѐм «цінності», навчити 

визначати упередженнѐ. 

Ресурси: картки з інформаціюя про персонажі.  

Хід вправи: викладач розповідаю історія «Десѐть чоловік дрейфуять 

на плоту серед морѐ. Вони не знаять свого точного місцезнаходженнѐ. 

Пліт занадто малий длѐ них усіх. Чотирьох із них необхідно скинути в море. 

Хто це буде і чому?»  

Кожен студент отримую картку, у ѐкій міститьсѐ деѐка інформаціѐ про 

персонажа, ѐкого кожен представлѐю та ідентифікую шлѐхом визначеннѐ 

причин, чому він або вона заслуговую виживаннѐ більше, ніж інші. Студенти 

повинні говорити від першої особи. На картці також міститьсѐ опис ситуації 

і те, що стоїть на кону.  

1. Майбутні вчителі працяять у групах від чотирьох до шести осіб. 

Кожна група вирішую, кого слід врѐтувати, спираячись на аргументація 

конкртної лядини. Длѐ підвищеннѐ рівнѐ інтерактивності кожен повинен 

не тільки захищати свого персонажа, але й також атакувати інших.  

2. Кожна група звітую про свій вибір і порівняю з результатами інших 

груп. 

3. Всі студенти визначаять цінності й упередженнѐ, що виникли в 

ході роботи.  

Приклади різних персонажів длѐ вправи: 
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 35-річний декоратор, неодружений, активно бере участь у 

політичному русі; 

 чоловік, ѐкий нещодавно вийшов із в’ѐзниці; 

 ВІЛ позитивний наркоман; 

 жінка похилого віку, що повертаютьсѐ на батьківщину зі своїми 

заощадженнѐми, щоб знову побачити сина; 

 піаніст, батько двох дітей; 

 нетверезий футбольний фанат; 

 15-річний підліток, переможець важливого літературного конкурсу; 

 старий відомий рок музикант; 

 посол, ѐкий працяю в ООН; 

 молода мати зі зламаноя ногоя; 

 солдат, ѐкий повертаютьсѐ з відпустки. 

Запорукоя формуваннѐ громадѐнської компетентності лядини ю 

обізнаність щодо власних прав та обов’ѐзків та їх дотриманнѐ, тож 

пропонуюмо вправу на актуалізація знань щодо прав лядини. 

Вправа «Перегони на повітряних кулях». 

Мета: актуалізувати знаннѐ студентів щодо прав лядини, дати 

розуміннѐ, що права лядини не можуть бути відібрані та самовільне 

скасуваннѐ прав лядини межую з диктатуроя.  

Ресурси: ручки, маркери, папір формату А-3, ѐкий розміщуятьсѐ на 

стіні; перелік прав, що підлѐгаять скасування або розміщення в порѐдку 

пріоритетності, паперові баластні мішки з наліпками. 

Хід вправи: 1. Студенти поділѐятьсѐ на групи від п’ѐти до шести осіб. 

Кожна група отримую плакат і маркери. Майбутні вчителі маляять 

повітрѐну куля, що летить над океаном або землея. Також на плакат 

кріплѐтьсѐ баластні мішки з піском, ѐкі символізуять десѐть прав лядини 

(див. перелік нижче).  

2. Студенти уѐвлѐять, що вони подорожуять на «Кулі з правами 

лядини». Кулѐ починаю падати і пасажири повинні скинути баласт длѐ 

того, щоб уникнути серйозної аварії. Завданнѐ студентів – визначити 

пріоритетність прав лядини та обрати, з ѐкими з прав вони можуть 

попрощатисѐ скоріше.  

3. Кулѐ продовжую падати й потрібно скидати додатковий баласт 

через рівні проміжки часу. Майбутні вчителі повинні скинути більше мішків 

з баластом. Післѐ того, ѐк чотири-або п’ѐть мішків скинуті, кулѐ безпечно 

досѐгаю землі. 
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4. Пленарне обговореннѐ в колі. Кожна група представлѐю свій 

перелік прав, ѐкі залишилисѐ, іншим та поѐсняю свої пріоритети. Післѐ 

цього переліки порівняятьсѐ, визначаютьсѐ чи багато відмінностей. Також 

потрібно провести обговореннѐ щодо роботи в групах, визначити, про що 

було важко домовитисѐ, чи складно було віддати пріоритет деѐким правам 

лядини на противагу іншим. Передбачаютьсѐ, що студенти зроблѐть 

висновок про те, що досѐгти згоди було можливо, і всі перераховані права 

лядини ю важливими, але ляди можуть розставлѐти свої пріоритети, ѐкщо 

вони стоѐть перед вибором. В умовах діячої Конституції скасуваннѐ будь-

ѐкого з цих прав привело б до серйозного збитку длѐ демократії. Права 

лядини ю природними правами лядини, і тому не можуть бути відчужені.  

Можливо поширити обговореннѐ на предмет того, ѐкі з цих прав 

були вклячені до Конституції України, і ѐк ці права захищені.  

Перелік прав лядини: 

 свобода вибору; 

 недоторканність майна; 

 рівність чоловіків і жінок; 

 чисте та здорове середовище; 

 доступ до здорової їжі та чистої води; 

 право на освіту; 

 свобода думки, совісті й релігії; 

 одѐг і житло длѐ всіх громадѐн; 

 невтручаннѐ в особисте життѐ; 

 свобода пересуваннѐ. 

Краще зрозуміти студентам інших допоможе вправа «Всі різні, всі 

рівні». 

Мета: навчити майбутніх учителів впізнавати та сприймати один 

одного в групі, допомогти студентам дізнатисѐ про те, що в них спільного 

та те, чого вони раніше не знали про своїх одногрупників, дізнатисѐ про 

відносини і практики, пов’ѐзані з відмінностѐми. 

Ресурси: шматок крейди або мотузка, щоб зробити лінія на підлозі.  

Хід вправи: 1. Учитель називаю низку характеристик одну за одноя. У 

міру оголошеннѐ ті, хто визнаять, що вони ця характеристику маять, 

перетинаять лінія.  

Приклади характеристик: всі, хто ... 

 одѐгнені в джинси; 

 маять блакитні очі; 

 ю старшими сестрами/братами; 
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 були в інших країнах Європи; 

 регулѐрно читаять газети; 

 були об’юктом дискримінації; 

 маять друзів інвалідів; 

 маять упередженнѐ тощо.  

Студентів можна попросити запропонувати інші характеристики, але 

педагог повинен розуміти, ѐкі саме характеристики відбиваять розбіжності 

й породжуять найбільші упередженнѐ.  

2. Майбутні вчителі обговоряять такі питаннѐ:  

1. Чи опинивсѐ хтось у групі з лядьми, з ѐкими, на їхня думку, вони 

не мали нічого спільного?  

2. Як почуваю себе той, хто ю частиноя великої групи?  

3. Як почуваю себе той, хто самотній?  

Вправу «Виняток» пропонуюмо впроваджувати длѐ розуміннѐ 

понѐттѐ «справедливість». 

Мета: допомогти студентам розібратисѐ в понѐтті «справедливість», 

піднѐти тему взаюмовідношень між більшістя та меншинами в суспільстві. 

Ресурси: різна кількість кольорових наліпок та одна біла наліпка.  

Хід вправи: Учні працяять у парах.  

1. Ведучий кріпить наліпку кожному студенту на лоб так, щоб ті не 

знали їх колір.  

2. Кожен студент повинен знайти інших членів своюї групи, таким 

чином групи збираятьсѐ за кольорами.  

3. Пленарне обговореннѐ й коментарі.  

Пропонуятьсѐ такі питаннѐ:  

1. Як ви себе почували, коли зустріли першу особу з наліпкоя, 

ідентичноя вашій?  

2. Як відчував себе учасник з юдиноя білоя наліпкоя?  

3. Чи намагалисѐ ви допомогти один одному в своїй групі?  

4. Як лядина з білоя наліпкоя може інтегруватисѐ?  

Вправа «Шляхи участі в демократії» спрѐмована на розуміннѐ 

політичної філософії студентами. 

Мета: навчити майбутніх учителів встановлявати зв’ѐзки між 

різними формами участі в суспільно-політичному житті. 

Ресурси: перелік можливих форм участі в суспільно-політичному 

житті.  
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Хід вправи: 1. Кожен студент пише перелік усіх форм і заходів, за 

допомогоя ѐких, на його думку, ляди можуть брати участь у 

демократичному процесі прийнѐттѐ рішень (шлѐхів участі в демократії). 

2. Майбутні вчителі ділѐтьсѐ на групи по чотири лядини й 

переглѐдаять розроблені ними списки шлѐхів участі в демократії. 

Порівняять їх, обговоряять і намагаятьсѐ узгодити один перелік.  

3. Групи порівняять свої списки шлѐхів участі в демократії з тим, 

ѐкий міститьсѐ в підготовленій роздруківці.  

Приклад роздруківки длѐ учнів щодо форм участі в суспільно-

політичному житті (в демократії): 

 Читаннѐ про актуальні питаннѐ політики та лідерів. 

 Обговореннѐ актуальних політичних питань. 

 Робота в співтоваристві на підтримку конкретної справи або в межах 

протесту проти дій урѐду. 

 Формуваннѐ або вступ у політичні партії чи інші суспільні або 

громадѐнські організації. 

 Участь у політичних або громадських зустрічах. 

 Стати лідером політичної партії, трудової організації або громадської 

організації. 

 Голосуваннѐ на виборах. 

 Проведеннѐ кампаній на підтримку тих, хто висуваютьсѐ на посаду. 

 Висуваннѐ на посади та виконаннѐ обов’ѐзків у разі обраннѐ. 

 Сплата податків. 

 Лобіяваннѐ. 

 Військова служба. 

 Використаннѐ існуячих законних каналів, наприклад, контакту з 

посадовими особами держави, подача позовів до суду тощо. 

 Вираз протесту шлѐхом демонстрацій, бойкотів, страйків тощо. 

Важливим показником особистості зі сформованоя громадѐнськоя 

компетентністя ю вміннѐ попереджати та вирішувати конфлікти. Саме на 

це спрѐмовані вправа «Мозковий штурм щодо конфліктів та миру» і вправа 

«Структурний підхід до вирішеннѐ конфліктів». 

Вправа «Мозковий штурм щодо конфліктів та миру» 

Мета: визначити понѐттѐ конфлікту та миру. 

Ресурси: фліпчарти та кольорові маркери.  

Хід вправи: 1. Слово «КОНФЛІКТ» пишетьсѐ на аркушах.  

2. Студенти отримуять два завданнѐ длѐ мозкового штурму.  
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а) Майбутні вчителі записуять максимальну кількість виразів і слів, 

пов’ѐзаних із конфліктом; 

б) Студенти додаять клячові слова, пов’ѐзані з конфліктними 

ситуаціѐми. Цѐ частина виконуютьсѐ в тиші і без коментарів.  

2. Коли у студентів закінчуятьсѐ ідеї, на іншому аркуші пишетьсѐ 

слово «МИР». Процедура повторяютьсѐ.  

3. Обговореннѐ результатів.  

Вправа «Структурний підхід до вирішення конфліктів» 

Мета: ознайомити студентів із технікоя вирішеннѐ конфліктів, дати 

розуміннѐ, що розв’ѐзаннѐ конфліктів залежить від навичок, ѐкі можна 

придбати.  

Ресурси: пам’ѐтка «Вирішеннѐ конфліктів у шість етапів». 

Хід вправи: 1. Викладач знайомить учнів із описом конфліктної 

ситуації, длѐ ѐкої не може бути однозначного рішеннѐ (наприклад: один 

студент жартую над іншим, ѐкий належить до іншої національності). 

Ситуація можна представити у виглѐді рольової гри.  

2. Частина групи вивчаять пам’ѐтку «Вирішеннѐ конфліктів у шість 

етапів», інша частина групи звертаютьсѐ до особистого досвіду у вирішені 

конфліктів. 

3. Кожна підгрупа пропоную власний варіант вирішеннѐ конфліктів. 

4. Загальне обговореннѐ.  

Пам’ѐтка «Вирішеннѐ конфліктів в шість етапів» 

1.Визначеннѐ потреб (Чого ви 
хочете?) 

Кожен учасник конфлікту повинен відповісти на це 
питаннѐ, без звинувачень іншої сторони 

2. Визначеннѐ проблеми (У 
чому, на вашу думку, полѐгаю 
проблема в цьому випадку?) 

Всѐ група може допомогти знайти відповідь, ѐка 
задовольнить обидві сторони 

3. Пошук декількох варіантів 
вирішеннѐ проблеми 

Всі студенти можуть висловити свої варіанти 
вирішеннѐ проблеми. Ці варіанти записуятьсѐ без 
коментарів та суджень. Мета цього етапу – підготувати 
ѐкомога більше рішень 

4. Оцінка рішень Кожна сторона конфлікту розглѐдаю альтернативні 
рішеннѐ та коментую, прийнѐтні вони длѐ них чи ні 

5. Визначеннѐ найкращого 
варіанту 

Всі сторони конфлікту повинні обрати спільне 
вирішеннѐ, ѐке задовольнить кожного 

6. Спостереженнѐ за 
впровадженнѐм рішеннѐ 

Длѐ оцінки рішеннѐ необхідно скласти план. Залежно 
від характеру конфлікту й віку опонентів, оцінка може 
здійсняватисѐ через кілька хвилин, годин, днів 

 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Дана 

система вправ ю практично апробованоя на нашому факультеті та 

результативноя у контексті формуваннѐ громадѐнської компетентності 
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студентів-майбутніх учителів початкової школи. До перспективних 

напрѐмів роботи можна віднести розширеннѐ системи вправ під час 

вивченнѐ педагогічних дисциплін та розробку й упровадженнѐ вправ в інші 

цикли дисциплін у межах навчаннѐ в педагогічному ЗВО. 
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РЕЗЮМЕ 
Шпаляренко Юлия. Формирование гражданской компетентности будущих 

учителей начальной школы в процессе изучениѐ педагогических дисциплин.  
В статье рассмотрен опыт по формирования гражданской 

компетентности будущих учителей начальной школы в процессе изучениѐ 
педагогических дисциплин на факультете начального обучениѐ университета 
Ушинского. Определено, что сегоднѐ особое значение приобретает гражданскаѐ 
компетентность личности, описана необходимость иметь сформированнуя 
гражданскуя компетентность учителя начальной школы. 

Охарактеризована личность, котораѐ имеет сформированнуя гражданскуя 
компетентность, проведен теоретический анализ состоѐниѐ исследуемой 
проблемы в современной науке, предложены упражнениѐ, направленные на 
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формирование исследуемого феномена, указано, при изучении каких дисциплин 
целесообразно проводить такуя работу. 

Ключевые слова: гражданскаѐ компетентность, будущие учителѐ начальной 
школы, гражданственность, гражданскаѐ компетентность будущих учителей 
начальной школы. 

SUMMARY 
Shpaliarenko Yuliia. Formation of civic competence among future primary school 

teachers in the process of studying pedagogical disciplines.  
The article observes the experience of the formation of civic competence among 

future primary school teachers in the process of studying pedagogical disciplines at the 
faculty of primary education of South Ukrainian national pedagogical university named after 
K.D. Ushynsky. 

The article defines that nowadays civic competence has a significant meaning. Because 
school, especially primary one, has to become a place of the formation of citizens with a strong 
life philosophy, patriots of their country, people with a formed civic consciousness. But this 
becomes impossible, if a primary school teacher won’t have formed civic competence, so this is 
why formation of this competence has to be realized during the university education. It mentions 
that such work is appropriate to be realized through such pedagogical disciplines as “Introduction 
to the specialty” and “Fundamentals of teaching skills”. 

The article provides a characteristic of the person, who has a formed civic 
competence. It’s a person with a strong life philosophy, that is capable of critical analysis of 
information, and ready to make reasonable decisions; the person that is able to value and 
maintain traditions of Ukrainian nation, its spiritual values, to understand values of foreign 
nations, be able to realize his own potential for the benefit of the country; responsible for his 
civil rights and duties, he is an active patriot of his country, capable of accepting the 
principles of equality, honesty, tolerance, integrity, etc. 

The article conducts a theoretical analysis of the state of the investigated problem in 
modern science, defines insufficiency of research in this field. The article offers exercises, which 
are determined on the formation of the defined phenomena, like exercises aimed at creation of 
the positive atmosphere in the classroom “Matching paired cards”, “Bouquet of flowers”, 
exercise aimed at understanding of values “Raft game”, exercise focused on remembering 
human rights “Hot Air Balloon Race”, exercise aimed at understanding others “all different, all 
equal”, exercise “Exclusion”, aimed at understanding the concepts of “justice” and 
“discrimination”, exercise for understanding political philosophy “Ways to participate in 
democracy”, exercise for conflict resolution “Brainstorming: conflict and peace”.   

It also mentions the perspective of future investigations. 
Key words: civic competence, future primary school teachers, civic consciousness, 

civic competence of future primary school teachers.  
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ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЗАКЛАДІ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

У статті на основі аналізу вітчизнѐних та зарубіжних офіційних документів 
та наукових джерел схарактеризовано стан розробленнѐ проблеми формуваннѐ 
підприюмницької компетентності учнівської молоді в закладах позашкільної освіти в 
Україні та країнах Ювропейського Соязу. Визначено сутність понѐттѐ неформальна 
освіта, компетентністний підхід, компетентність та компетенціѐ. 
Проаналізовано дефініція понѐттѐ підприюмницька компетентність, розглѐнуто 
завданнѐ її формуваннѐ в закладах позашкільної (неформальної) освіти.  

Ключові слова: підприюмницька компетентність, компетентнісний підхід, 
підприюмливість та фінансова грамотність, позашкільна освіта, заклад 
позашкільної освіти, неформальна освіта. 

 

Постановка проблеми. В умовах ювроінтеграційного оновленнѐ 

українська система освіти зазнаю змін та трансформацій. Реформуваннѐ 

освітньої галузі в Україні пов’ѐзане з упровадженнѐм в освітній процес 

компетентністно зоріюнтованого підходу. У зв’ѐзку з цим висуваятьсѐ нові 

вимоги до змісту освітнього процесу в закладах освіти. На відміну від 

традиційного длѐ педагогіки формуваннѐ в учнівської молоді знань, умінь та 

навичок, компетентнісний підхід передбачаю отриманнѐ комплексного 

результату, що вклячаю ѐк теоретичну складову, так і практичну оріюнтація 

освітньої діѐльності. Саме такий підхід покладено в основу модернізації 

системи освіти в Україні, що ставить за мету забезпеченнѐ ѐкісної підготовки 

майбутніх спеціалістів, затребуваних на ринку праці. Динамічні зміни, що 

відбуваятьсѐ в суспільстві, вимагаять від закладу освіти отриманнѐ 

випускниками не лише базових шаблонних знань, а й готовності до 

кардинальних змін на ринку праці. Актуальним ю питаннѐ формуваннѐ 

клячових компетентностей вихованців закладів позашкільної освіти, що 

складаять зі школоя та засобами інформальної освіти юдину освітня 

систему, ѐка трансформуютьсѐ в контексті запровадженнѐ Концепції Нової 

української школи. Трансформаціѐ ринкових відносин та інтеграційні 

процеси, що відбуваятьсѐ в Україні, зумовили стрімку зміну освітнього 

процесу. Аналіз вітчизнѐних і зарубіжних літературних джерел свідчить, що 
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існую низка нормативно-правових документів та освітніх методик, 

спрѐмованих на формуваннѐ клячових предметних компетентностей дітей та 

учнівської молоді. Проте, недостатньо вивченим залишаютьсѐ питаннѐ 

формуваннѐ підприюмницьких компетентностей вихованців у закладах 

позашкільної освіти України та країн Європейського Соязу. 

Аналіз актуальних досліджень. Концептуальні положеннѐ, що 

стосуятьсѐ освітньої діѐльності в закладах позашкільної освіти розглѐнуто в 

працѐх низки провідних українських науковців. У роботах О. Биковської 

(2008, 2010) висвітлено актуальні аспекти неформальної освіти України та 

зарубіжних країн, зокрема Польщі, Словаччини, Білорусі, Російської 

Федерації, Сполучених Штатів Америки. Дослідженнѐ українських учених 

О. Литовченко (2011), Г. Пустовіта (2011), Т. Сущенко (2011), Л. Тихенко 

(2008) та інших присвѐчено питаннѐм навчально-виховного (освітнього) 

процесу в закладах позашкільної освіти. У працѐх В. Вербицького (2017) 

акцентована увага на концептуальних засадах позашкільної еколого-

натуралістичної освіти. В роботах В. Андрущенка висвітлено  філософські 

аспекти неформальної освіти, їх проблеми та перспективи розвитку. 

Вивченнѐм різноманітних аспектів позашкільної освіти зарубіжних країн 

займалисѐ: Т. Антоняк (2013) – міжнародне співробітництво та інтеграціѐ в 

галузі освіти ѐк важливий фактор конкурентоспроможності української 

освітньої системи, В. Заѐрна (2017) та В. Кремень (2008) – міжнародне 

співробітництво у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді в 

Європейському Соязі; А. Сбруюва (2013) – роль неформальної складової в 

ювропейських системах загальної освіти; М. Бойченко (2019), Є. Панченко 

(2019) та О. Єгорова (2016) – розвиток позашкільної освіти у Сполучених 

Штатах Америки; В. Давидова (2008) – деѐкі аспекти неформальної оcвіти 

дорослих у навчальних гуртках Швеції та інших. 

Компетентністний підхід у системі освіти досліджували: Л. Гуцан (2013), 

Л. Паращенко (2004), О. Литовченко (2011), О. Овчарук (2004), у працѐх ѐких 

розглѐдаятьсѐ клячові компетентності ѐк компонент особистісно 

оріюнтованої парадигми освіти. Праця І. Беха (2009) присвѐчено компе-

тентністному підходу ѐк освітній стратегії. І. Мельничук (2012) досліджую 

історіогенез компетентністного підходу в освіті, О. Локшина (2014) – 

компетентністний підхід у системі освіти України та зарубіжних країн.  

Наукові доробки О. Кравчиної (2017), О. Проценко (2013), 

О. Романовського (2003), В. Сліпенко (2018), О. Ярової (2015), Н. Ткачової 

(2018), М. Ткаченко (2018) та ін. присвѐчені окремим аспектам формуваннѐ 

підприюмницьких компетентностей та підприюмливості в Україні й зарубіжних 
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країнах. Зокрема, у працѐх О. Романовського (2003) проаналізовано 

теоретичний та практичний досвід підприюмницької освіти в розвинутих 

зарубіжних країнах та вплив підприюмництва, підприюмницької освіти та 

підприюмницьких університетів на національне економічне зростаннѐ. 

О. Кравчина (2017) висвітляю теоретичні аспекти проблеми формуваннѐ 

підприюмницької компетентності учнѐ у країнах Європи; В. Сліпенко (2017) – 

особливості розвитку підприюмницької компетентності школѐрів у закладах 

загальної середньої освіти США; О. Ярова (2015) – клячові компетентності в 

змісті початкової освіти країн Європейського Соязу; Н. Ткачова ‒ формуваннѐ 

підприюмницької компетентності студентів в українських та китайських 

університетах; М. Ткаченко (2018) – формуваннѐ підприюмницької 

компетентності у закладах професійно-технічної освіти.  

У працѐх таких науковців, ѐк А. Гельмак (2017) Г. Назаренко (2014), 

Н. Ковчин (2019), А. Муха (2016), О. Ліскович (2016) окреслено проблеми 

формуваннѐ підприюмницької компетентності учнів закладів загальної 

середньої освіти. Ю. Білова (2013) аналізую структуру підприюмницької 

компетентності, психолого-педагогічні аспекти та складові підприюмницької 

діѐльності школѐрів; Т. Матвююва (2001) – формуваннѐ підприюмницької 

компетентності учнів старших класів методом проюктів; А. Ткачов (2018) – 

формуваннѐ підприюмницької компетентності в учнів підліткового віку з 

високими здібностѐми (на прикладі суспільних дисциплін); О. Земка (2017; 

2018), А. Добровольська (2017) та С. Лупаренко (2020), М. Лѐшенко (2016) – 

компетентністний підхід та підприюмницьку компетентність у вищій освіті; 

В. Басараб (2016) звертаютьсѐ до висвітленнѐ методики формуваннѐ 

клячових компетентностей у процесі професійної підготовки, зокрема 

акцентую увагу на формуванні підприюмницьких компетентностей. У працѐх 

В. Вербицького (2017) проаналізовано сутність та зміст понѐттѐ 

підприюмницька компетентність і основні аспекти формуваннѐ досліджу-

ваного особистісного утвореннѐ в молоді в закладах позашкільної освіти. 

Мета статті – схарактеризувати стан розробленнѐ проблеми форму-

ваннѐ підприюмницької компетентності молоді в закладах позашкільної 

освіти в наукових джерелах, вітчизнѐних та ювропейських офіційних 

документах (документи України, Європейського Соязу та Ради Європи). 

Методи дослідження: реалізаціѐ зазначеної у статті мети 

реалізована шлѐхом використаннѐ теоретичних методів дослідженнѐ: 

аналіз, синтез, порівнѐннѐ, узагальненнѐ – длѐ з’ѐсуваннѐ стану 

розробленості порушеної проблеми, визначеннѐ теоретичних засад 

дослідженнѐ; метод термінологічного аналізу – з метоя конкретизації 
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понѐттюво-категоріального апарату; метод структурно-логічного аналізу – 

длѐ визначеннѐ результатів дослідженнѐ та формуляваннѐ висновків. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні виклики суспільства актуалізуять 

дослідженнѐ теоретичних та практичних засад упровадженнѐ 

компетентністно зоріюнтованого підходу в шкільну та позашкільну освіту 

України. 90-ті роки ХХ століттѐ засвідчили, що в нових інформаційно-

технологічних та соціально-економічних умовах діяча система ю 

малоефективноя щодо підготовки учнівської молоді, умотивованої та 

конкурентоспроможної на ринку праці. Тому на державному рівні було 

прийнѐто рішеннѐ впроваджувати компетентністний підхід у систему освіти.  

У вітчизнѐній педагогічній думці понѐттѐ компетентність та 

компетентнісний підхід не ю новими, оскільки розробка теоретичних та 

практичних аспектів упровадженнѐ компетентністного підходу в систему 

шкільної та позашкільної освіти в Україні почалосѐ на межі 1990-2000-х років. 

Разом із тим, зазначимо, що в Українському педагогічному словнику 1997 

року під редакціюя С. Гончаренка названі вище терміни відсутні. Трактуваннѐ 

понѐттѐ «компетентність» відображено в довідниковому виданні 

«Енциклопедіѐ освіти» (2008 р.) за редакціюя В. Кременѐ та трактуютьсѐ в 

даному виданні ѐк коло питань, на ѐких лядина добре розуміютьсѐ (молода 

лядина набуваю компетентність у навчанні не лише під час опануваннѐ 

предмета, групи предметів, а й за допомогоя засобів неформальної (поза-

шкільної) освіти, унаслідок впливу середовища тощо) (Кремень, 2008, с. 408).  

У «Національному освітньому глосарії: вища освіта» (2011 р.) та 

«Термінологічному словнику з основ підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів післѐдипломної педагогічної освіти» (2014 р.) понѐттѐ 

компетентність трактуютьсѐ відповідно до проюкту TUNING Європейської 

комісії (Tuning Educational Structures in Europe) – ѐк динамічна комбінаціѐ 

знань, розуміннѐ, умінь, цінностей, інших особистих ѐкостей, що описуять 

результати навчаннѐ за освітньоя/навчальноя програмоя. Компетентність 

(компетентності) ѐк набуті реалізаційні здатності особи до ефективної 

діѐльності не слід плутати з компетенціюя (компетенціѐми) ѐк наданими 

особі повноваженнѐми (Чернишова, 2014, с.76-77; Бабин, 2011, с. 32). 

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти 

(2011 р.) ю першим законодавчим державним актом України, у ѐкому 

подано визначеннѐ: компетентнісний підхід ‒ це спрѐмованість 

навчально-виховного процесу на досѐгненнѐ результатів, ѐкими ю 

іюрархічно підпорѐдковані клячова (одніюя з ѐких ю підприюмницька), 

загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності (Державний 
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стандарт базової та повної загальної середньої освіти). 

Компетентність розглѐдаютьсѐ ѐк набута у процесі навчаннѐ інтегрована 

здатність учнѐ, що складаютьсѐ із знань, умінь, досвіду, цінностей і 

ставленнѐ, що можуть цілісно реалізовуватисѐ на практиці (Державний 

стандарт базової та повної загальної середньої освіти), тоді ѐк 

«компетенціѐ» – суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, 

ставлень у певній сфері діѐльності лядини (Державний стандарт базової 

та повної загальної середньої освіти, 2011). 

Питаннѐ компетентністного підходу активно впроваджуютьсѐ в 

освітня діѐльність закладів освіти України з прийнѐттѐм Закону України 

«Про освіту» (2017 р.), одним із основних положень ѐкого ю реалізаціѐ 

компетентністного підходу в освітній діѐльності. 

З прийнѐттѐм у 2016 році концепції «Нова українська школа» (НУШ) 

відбуваютьсѐ не лише теоретичне, а й практичне впровадженнѐ 

компетентністного підходу в системі освіти. Концепціѐ передбачаю 

формуваннѐ у випускників закладів освіти компетентностей та вміннѐ 

навчатисѐ впродовж життѐ. 

Концепціѐ НУШ трактую термін «компетентність» ѐк динамічну 

комбінація знань, способів мисленнѐ, поглѐдів, цінностей, навичок, умінь, 

інших особистих ѐкостей, що визначаю здатність особи успішно провадити 

професійну та/або подальшу навчальну діѐльність (Нова українська школа, 

2016, с. 10). 

Як зазначаютьсѐ в Концепції «НУШ», сучасна освіта передбачаю 

формуваннѐ 10 клячових компетентностей длѐ життѐ, а саме: спілкуваннѐ 

державноя (і рідноя в разі відмінності) мовами; спілкуваннѐ іноземними 

мовами; основні компетентності у природничих науках та технологіѐх; 

інформаційно-цифрова компетентність; математична компетентність; 

уміннѐ вчитисѐ впродовж життѐ; ініціативність та підприюмливість; 

обізнаність та самовираженнѐ у сфері культури; соціальна та громадѐнська 

компетентності; екологічна грамотність та здорове життѐ (Нова українська 

школа, 2016, с. 10-11). 

Розробники Концепції акцентуять увагу, що всі перелічені 

компетентності однаково важливі та взаюмопов’ѐзані. Кожну з них діти 

набуваять під час вивченнѐ різних предметів на всіх етапах освіти, тобто 

формуваннѐ компетнтностей здійсняютьсѐ на міжпредметній основі та маю 

цілісний характер. Спільними длѐ всіх компетентностей ю зокрема такі вміннѐ, 

ѐк: уміннѐ висловлявати власну думку, здатність логічно обґрунтовувати 

позиція, уміннѐ вирішувати проблеми, оцінявати ризики та приймати 
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рішеннѐ, здатність працявати в команді, саме такими ѐкостѐми маю володіти 

особистість зі сформованоя підприюмницькоя компетентністя. 

Імплементаціѐ компетентністного підходу в ювропейську систему 

освіти почалосѐ на межі ХХ–ХХІ століттѐ. Так, у 2006 році було опубліковано 

«Рекомендації Європейського парламенту та Ради Європи щодо 

формуваннѐ клячових компетентностей освіти впродовж життѐ» 

(Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 

December 2006 on key competences for lifelong learning, 2006). 

Згідно з визначеннѐм Міжнародного департаменту стандартів длѐ 

навчаннѐ, досѐгненнѐ та освіти (International Board of Standards for Training, 

Performance and Instruction (IBSTPI), понѐттѐ «компетентність» 

характеризуять ѐк спроможність кваліфіковано провадити діѐльність, 

виконувати завданнѐ або роботу. При цьому компетентність передбачаю 

наѐвність набору знань, навичок і відношень, що даять змогу особистості 

ефективно провадити діѐльність або виконувати певні функції, ѐкі маять 

забезпечувати досѐгненнѐ певних стандартів у галузі професії чи виду 

діѐльності (Спектор, 2001, с. 1). 

Міжнародна комісіѐ Ради Європи розглѐдаю компетентність ѐк 

загальні, або клячові, уміннѐ, базові вміннѐ, фундаментальні шлѐхи 

навчаннѐ, клячові кваліфікації, крос-навчальні вміннѐ або навички, 

клячові уѐвленнѐ, опори, або опорні знаннѐ (DESECO, с. 10). 

Експерти країн Європейського Соязу в документі «Key Data on 

Education in Europe» характеризуять компетентність ѐк здатність 

застосовувати знаннѐ й уміннѐ, що забезпечую активне використаннѐ 

навчальних досѐгнень у нових ситуаціѐх (Спектор, 2001, с. 1-3). 

Європейський парламент відповідно до «Рекомендації 

Європейського парламенту та Ради Європи щодо формуваннѐ клячових 

компетентностей освіти впродовж життѐ» (2006 р.) виділив вісім клячових 

компетентностей длѐ жителів країн Європейського Соязу: знаннѐ рідної та 

іноземних мов, математичні, науково-технічні та інформаційно-

комунікативні компетентності, соціальні та громадѐнські компетентності, 

ініціативність і підприюмливість, культурна обізнаність.  

У 2018 році Радоя Європи схвалено Рамкову програму оновлених 

клячових компетентностей длѐ навчаннѐ впродовж життѐ (Тhe Proposal for 

a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning), 

відповідно до ѐкої компетентності визначаятьсѐ ѐк комбінаціѐ знань, 

навичок та ставлень, де: знаннѐ складаютьсѐ з фактів і цифр, концепцій, 

ідей та теорій, ѐкі вже встановлені та підтримуять розуміннѐ певної сфери 
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або предмета (Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences 

for lifelong learning, 2018). До клячових компетентностей, необхідних длѐ 

навчаннѐ впродовж життѐ, відносѐть: грамотність; мовну компетентність; 

математичну компетентність та компетентність у науках, технологіѐх та 

інженерії; цифрову компетентність; особисту, соціальну й навчальну 

компетентність, громадѐнську компетентність; підприюмницьку 

компетентність; культурну обізнаність та самовираженнѐ. 

На необхідності формуваннѐ підприюмницької компетентності 

учнівської молоді наголошуютьсѐ в Концепції «Нова українська школа» 

(2016 р.), Законі України «Про освіту» (2017 р.), Державному стандарті 

базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.), оскільки вихованнѐ 

підприюмливої молоді – одна з клячових засад економічного розвитку 

України. Саме підприюмницькі ѐкості учнівської молоді на сьогоднішній 

день ю клячовими длѐ розвитку економіки України. 

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 

(2011) підприюмницька компетентність ю одніюя з клячових, ѐка 

передбачаю реалізація здатності учнів: співвідносити власні економічні 

інтереси й потреби з наѐвними ресурсами, інтересами та потребами інших 

лядей і суспільства; організовувати власну трудову й підприюмницьку 

діѐльність та праця колективу, оріюнтуватисѐ в нормах та етиці трудових 

відносин; аналізувати й оцінявати власні професійні можливості, здібності 

і співвідносити їх із потребами ринку праці; складати, здійснявати й 

оцінявати плани підприюмницької діѐльності та особисті бізнес-проюкти; 

презентувати та поширявати інформація про результати власної 

економічної діѐльності й діѐльності колективу (Державний стандарт 

базової та повної загальної середньої освіти, 2011). 

Концепціѐ «Нова українська школа» (2016) одним із пріоритетних 

завдань закладів освіти визначаю формуваннѐ випускника нової школи ѐк 

інноватора, ѐкий здатний змінявати навколишній світ, розвивати 

економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці й 

навчатисѐ впродовж життѐ. Тобто, ми можемо стверджувати, що це 

особистість, ѐка володію підприюмницькоя компетентністя та маю 

сформовані soft skills ‒ навички працявати в колективі, управлѐти собоя в 

стресових ситуаціѐх, уміннѐ спілкуватисѐ, здатність розв’ѐзувати конфлікти, 

уміннѐ ставити цілі та досѐгати їх. 

Актуальність проблеми формуваннѐ підприюмницької компетентності в 

молоді, констатована в наведених вище документах Української держави, 

зумовила зверненнѐ до неї вітчизнѐних науковців. Українські дослідники 
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Ю. Білова, Л. Гончаренко та О. Овчарук розглѐдаять підприюмницьку 

компетентність із точки зору практичної психології, ѐк психологічну якість 

особистості. На думку Ю. Білової, підприюмницька компетентність маю в 

своїй структурі такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

діѐльнісний та емоційно-вольовий (Білова, 2013, с. 17). 

У поданій далі таблиці узагальнено дефініції досліджуваного нами 

понѐттѐ у наукових розвідках вітчизнѐних освітѐн. 

Таблицѐ 1 

Дефініція поняття «підприємницька компетентність» 

у вітчизняній науковій думці 

№ 
п/п 

Підприюмницька компетентність Автор та/або 
джерело 

1 Особистісна ѐкість, здібність, модель поведінки, необхідна длѐ 
успішного вирішеннѐ певних бізнес-задач та досѐгненнѐ високих 
результатів у підприюмницькій діѐльності 

(Ковчин, 2019, 
с. 106) 

2 Здатність окреслявати стратегії своюї діѐльності в будь-ѐкій 
сфері життѐ, складати та реалізовувати алгоритм власних дій, 
діагностувати результати, здобуті в процесі своюї діѐльності 

(Басараб, 
2016, с. 49-50) 

3 Підготовленість до вирішеннѐ реальних підприюмницьких 
завдань на основі знань у сфері економіки, маркетингу, 
менеджменту, права і початкового досвіду практичної 
підприюмницької діѐльності 

(Ткаченко, 
2018, с. 6-7) 

4 Інтегральна психологічна ѐкість особистості, ѐка проѐвлѐютьсѐ в 
мотивованій здатності до творчого пошуку та реалізації нових 
ідей та даю змогу вирішувати різноманітні проблеми в 
повсѐкденному, професійному, соціальному житті 

(Білова, 2013, 
с. 17) 

5 Сукупність особистих і ділових ѐкостей, навичок, знань, певної 
моделі поведінки, володіннѐ ѐкими допомагаю успішно 
вирішувати різні завданнѐ й досѐгати високих результатів 
діѐльності 

(Гончаренко, 
2016, с. 73) 

 

Як видно з табл. 1, переважна більшість дослідників акцентую увагу 

на здатності особи втілявати задуми в життѐ, реагувати на можливості та 

ідеї, мотиваційні здатності до творчого пошуку, креативність, потѐг до 

інновацій, уміннѐ ризикувати.  

У низці документів ЄС та РЄ підтверджено важливість формуваннѐ 

підприюмницьких компетентностей дітей та учнівської молоді. Уперше на 

питаннѐ формуваннѐ підприюмливості шкільної молоді Європейський Сояз 

звернув увагу в 2003 році в «Зеленій книзі» з питань підприюмливості в 

Європі. Рамкова програма ЄС «Щодо розвитку клячових компетентностей 

до 2006 року» основними компетентностѐми визначала зокрема почуттѐ 

ініціативності та взаюмодії (Sense of initiative and entrepreneurship), а вже 

до 2018 року до клячових компетентностей віднесено підприюмницьку 
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компетентність (Entrepreneurship competence). У 2013 році Європейський 

Сояз оприляднив «План дій з навчаннѐ підприюмливості на період до 

2020 року», у ѐкому підкреслено значну роль, ѐку відіграю у формуванні 

підприюмницьких компетентностей саме неформальна освіта, освіта 

впродовж життѐ, що виконую переважно компенсаторну та коригувальну 

функція, ю більш гнучкоя до викликів сучасного суспільства й миттюво 

реагую на його виклики та потреби. 

Потреба розвитку підприюмницьких здібностей у дітей та учнівської 

молоді розглѐдаютьсѐ також у таких стратегічних документах, ѐк «Європа 

2020», ѐка базуютьсѐ на трьох основних засадах: «Співдружність 

інновацій», «Мобільна молодь» і «Програма нових здатностей та 

працевлаштуваннѐ». Саме ці стратегічні документи стали основоя длѐ 

розвитку неформальної педагогічної освіти дітей та учнівської молоді у 

другому десѐтиріччі ХХІ ст. 

В основоположному документі ЄК, ѐкий стосуютьсѐ завдань 

формуваннѐ компетентностей у системі неперервної освіти «Key Competences 

for Lifelong Learning. A European Reference Framework» підприюмницьку 

компетентність  визначено ѐк клячову і запропоновано таке трактуваннѐ – 

здатність особистості втілявати ідеї в життѐ. Вона вклячаю креативність, 

творчість, інноваційність, здатність до ризику, а також здатність планувати та 

організовувати діѐльність, що сприѐю досѐгнення поставлених завдань (Key 

Competences for Lifelong Learning, 2006). 

Питаннѐ підприюмницької діѐльності учнівської молоді 

розглѐдаятьсѐ в Стратегії ЄС длѐ молоді «Інвестуваннѐ та розширеннѐ прав 

і можливостей» (An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering, 2009) 

(UNESCO, 2004). 

Розуміячи вся неоднозначність нових підходів, багато країн 

Європейського Соязу із високим розвитком підприюмницької освіти 

залучаять підприюмців до викладаннѐ дисциплін економічного циклу 

(напр., Англіѐ), а навіть більше – до розробленнѐ навчальних програм із 

цих предметів (напр., Австріѐ) (Бабінська, 2014). 

Отже, підприюмницька компетентність – одна з клячових 

компетентностей, що містѐтьсѐ в загальноювропейських та вітчизнѐних 

нормативно-правових актах та рекомендаціѐх. У першу чергу, вона 

базуютьсѐ на формуванні в особистості рис підприюмливості (здатність до 

генеруваннѐ нових ідей та втіленнѐ їх у життѐ, мотиваційна готовність діѐти 

в ситуації невизначеності та ризику, контроль ситуації, ефективної 

комунікації в діловому спілкуванні). 
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Далі звернемосѐ до трактуваннѐ іншого клячового понѐттѐ нашого 

дослідженнѐ ‒ неформальна освіта. В Україні неформальна освіта більшістя 

вчених розглѐдаютьсѐ в контексті позашкільної освіти. Позашкільна освіта ю 

системоя безперервної освіти, що визначено Конституціюя України 

(статтѐ 53) та законами України «Про освіту» (2017 р.). Зокрема, у статті 

8 законодавчо закріплений термін «неформальна освіта», ѐка здобуваютьсѐ, 

ѐк правило, за освітніми програмами та не передбачаю присудженнѐ визна-

них державоя освітніх кваліфікацій за рівнѐми освіти, але може завершува-

тисѐ присвоюннѐм професійних та/або присудженнѐм часткових освітніх 

кваліфікацій. Основні концептуальні положеннѐ щодо розвитку неформаль-

ної та позашкільної освіти та стратегії її розвитку аргументуять Закон «Про 

позашкільну освіту» (2000 р.), Національна доктрина розвитку освіти (2002 р), 

Національна стратегіѐ розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Концепціѐ 

позашкільної освіти та вихованнѐ. Державна національна програма «Освіта» 

(Україна ХХІ століттѐ), Програма розвитку позашкільної освіти. 

Дефініціѐ понѐттѐ неформальна освіта, що міститьсѐ в Рекомендації 

Ради Європи, щодо розвитку молодіжної політики в Україні (2015 р.) 

визначаю, що це централізований та заснований на практиці процес 

навчаннѐ, у ѐкому акцентовано увагу на внутрішній мотивації, соціальному 

контексті навчаннѐ та корисності знань, спрѐмованих на зростаннѐ 

особистості, соціальні зміни та інтеграція в суспільство. Навчаннѐ маю добро-

вільний характер та передбачаю усвідомленнѐ й визначеннѐ освітніх цілей. 

Неформальна освіта (non-formal education) відповідно до дефініції, 

що міститьсѐ в Меморандумі безперервного навчаннѐ Європейського 

Соязу, ѐк правило, не супроводжуютьсѐ видачоя документа, відбуваютьсѐ в 

закладах освіти чи громадських організаціѐх, а також під час 

індивідуальних занѐть із репетитором або тренером (A Memorandum on 

Lifelong Learning, 2000).  

Європейський центр розвитку професійної освіти длѐ країн 

Євросоязу трактую понѐттѐ «неформальна освіта» (non-formal education – 

англ.) ѐк навчаннѐ, засноване на запланованій діѐльності, що ѐвно не 

позначена ѐк навчаннѐ (з точки зору завдань, тривалості навчаннѐ або 

підтримки тих, хто навчаютьсѐ), але містить значимий навчальний елемент 

та зазвичай не завершуютьсѐ сертифікаціюя (Cedefop, 2007, с. 16).  

З метоя сприѐннѐ здоровому, гармонійному розвиткові дітей та 

молоді через багатосторонні міжнародні контакти (зустрічі, семінари, 

конкурси, фестивалі тощо), реалізація спільних соціально-освітніх програм 

та проюктів у 1991 році створено Європейську асоціація установ вільного 
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часу дітей і молоді (EAICY), що об’юдную діѐльність відповідних організацій 

у 17 країнах Європи (у тому числі й України), Азії та Африки.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У підсумку 

доцільно зазначити, що компетентнісний підхід у закладах позашкільної 

освіти ю: 

- затребуваним ѐк споживачами освітніх послуг, так і суспільством, 

адже, проблеми формуваннѐ в учнівської молоді готовності до 

функціонуваннѐ в ринкових умовах та розвиток підприюмницьких 

компетентностей ю актуальним завданнѐм закладів освіти. 

- зоріюнтованим не лише на засвоюннѐ базових знань, умінь та 

навичок, але й на готовність до практичного творчого їх застосуваннѐ в 

подальшій діѐльності. 

Очевидно, що формуваннѐ підприюмницької компетентності дітей та 

учнівської молоді ю цілеспрѐмованим процесом, ѐкий вимагаю міцного 

методичного підґрунтѐ, поглибленого аналізу форм і методів роботи, саме 

тому в навчальні програми закладів позашкільної освіти доцільно ввести 

наскрізну змістову лінія «підприюмливість та фінансова грамотність», що 

забезпечую краще розуміннѐ учнівськоя молоддя не лише теоретичних, а 

й практичних аспектів фінансових питань. Важливоя складовоя 

досліджуваної проблеми ю формуваннѐ soft skills, що дозволѐять успішно 

діѐти в ринкових умовах. Творчий підхід керівника гуртка закладу 

позашкільної освіти до формуваннѐ підприюмливості учнівської молоді 

забезпечить у майбутньому успішність вихованців та допоможе кожному 

робити своючасні впевнені кроки на шлѐху до успіху. Складовоя 

сформованої підприюмницької компетентності ю гнучкість або адаптивність, 

що проѐвлѐютьсѐ в умінні результативно працявати в різних ситуаціѐх, 

швидко переходити до роботи над наступним питаннѐм, змінявати вид 

діѐльності. Також гнучкість проѐвлѐютьсѐ і в умінні не зневірѐтисѐ, ѐкщо 

відразу не досѐгнуто бажаного результату.  

Перспективами подальших наукових розвідок вважаюмо пошук, 

визначеннѐ та обґрунтуваннѐ шлѐхів, форм і методів формуваннѐ 

підприюмницької компетентності дітей та учнівської молоді. 
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РЕЗЮМЕ 
Авраменко Вита. Формирование предпринимательской компетентности в 

учреждениѐх внешкольного образованиѐ как педагогическаѐ проблема. 
В статье на основе анализа отечественных и зарубежных официальных 

документов и научных источников охарактеризовано состоѐние разработки 
проблемы формированиѐ предпринимательской компетентности учащейсѐ 
молодежи в учреждениѐх внешкольного образованиѐ в Украине и странах 
Европейского Сояза. Определена сущность понѐтиѐ неформальное образование, 
компетентностный подход, компетентность и компетенциѐ. Проанализированы 
дефиниция понѐтиѐ предпринимательскаѐ компетентность, рассмотрены задачи 
ее формированиѐ в учреждениѐх внешкольного (неформальной) образованиѐ. 

Ключевые слова: предпринимательскаѐ компетентность, 
компетентностный подход, компетентности, предприимчивость и финансоваѐ 
грамотность, внешкольное образование, заведение внешкольного образованиѐ, 
неформальное образование. 
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SUMMARY 
Avramenko Vita. Forming entrepreneurial competences in the out-of-school 

education as a pedagogical problem.  
Grounding on the analysis of the domestic and foreign official documents and 

scientific sources, the article analyzes the state of the development of the problem of forming 
students’ entrepreneurial competence in the out-of-school education institutions in Ukraine 
and the European Union. The essence of the concepts of non-formal education, competence 
approach, competence and competency was defined. The definition of the concept of 
entrepreneurial competence was analyzed, the tasks of its forming in the out-of-school (non-
formal) education institutions were considered. 

Purpose of the article: to characterize the state of the analysis of the problem of 
forming students’ entrepreneurial competence in the out-of-school education institutions in 
scientific sources, domestic and European official documents (documents of Ukraine, the 
European Union and the Council of Europe). 

Realization of the aim mentioned in the article became possible by way of using  the 
theoretical research methods: for clarifying the state of the development of the problem, for 
determining the theoretical foundations of the study – the method of comparative analysis; 
for the concretization of the conceptual and categorical apparatus, determination of 
research results and formulation of conclusions – the method of systematization and 
generalization. 

Based on the presented above materials, we can conclude that forming the 
entrepreneurial competencies of children and students in Ukraine and the European 
countries is quite developed and regulated at the state level, as it is evidenced by a large list 
of laws, recommendations, regulations and programmes. 

Due to the fact that the article does not cover all the aspects of the problem, the 
prospects for further research are seen in searching, defining and justifying the  ways and 
methods of forming entrepreneurial competence of children and students in out-of-school 
education. Defining the terminological basis of the study may be relevant due to its constant 
enrichment caused by the rapid development of entrepreneurship. 

Кey words: entrepreneurial competence, competence approach, entrepreneurship 
and financial literacy, out-of-school education, out-of-school education institution, non-
formal education. 
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ОСОБЛИВОСТІ І СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ САМОВИЗНАЧЕНОСТІ ПІДЛІТКІВ У 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ 
 

У статті длѐ вирішеннѐ загального наукового завданнѐ – з’ѐсуваннѐ 
тенденцій формуваннѐ соціальної самовизначеності підлітків у педагогічній науці і 
практиці першої половини ХХ століттѐ – проведено теоретичний аналіз 
особливостей і структури соціальної самовизначеності дітей підліткового віку в 
сучасній психолого-педагогічній науці та практиці; з’ѐсовано низку понѐть, базових 
длѐ понѐттѐ «соціальна самовизначеність підлітків», ѐкі відображуять особливості 
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і структуру досліджуваного феномену та шлѐхи його реалізації в умовах педагогічної 
і психологічної підтримки школи. 

Ключові слова: підліток, самовизначеність, особливості підліткового віку, 
структура соціальної самовизначеності, самосвідомість, психосоціальна 
ідентичність, самоствердженнѐ, механізми самоствердженнѐ. 

 

Постановка проблеми. У період динамічних соціальних та політичних 

змін кардинально зміняятьсѐ цілі освіти, длѐ досѐгненнѐ ѐких необхідні 

системні, концептуальні перетвореннѐ, різнобічний вплив на розвиток 

самосвідомості сучасної молоді, переоріюнтаціѐ на принципово інші – 

особистісно-розвивальні, гуманістичні технології навчаннѐ та вихованнѐ, нові 

пріоритети підготовки педагогічних кадрів. Інтеграційні процеси, пов’ѐзані з 

уходженнѐм у ювропейський простір та широким застосуваннѐм інноваційних 

технологій, спонукаять молодих лядей до пошуку нових шлѐхів 

самовизначеннѐ, самореалізації та самоствердженнѐ. Лядиноцентризм стаю 

провідноя тенденціюя розвитку сучасної освіти та передбачаю створеннѐ 

можливостей длѐ реалізації творчого потенціалу кожного учнѐ, прагненнѐ 

природної потреби особистості в самоактуалізації; у провідних нормативних 

освітніх документах знаходимо низку вимог щодо необхідності підготовки 

учнів різних вікових категорій до самостійного життѐ, наданнѐ їм допомоги й 

підтримки у визначенні свого місцѐ в групі, громаді, українському суспільстві, 

світовій спільноті. У зв’ѐзку з цим системоя освіти надаютьсѐ постійна увага 

проблемі особистісного зростаннѐ учнівської молоді з метоя спрѐмуваннѐ її 

до здійсненнѐ адекватних самостійних виборів, досѐгненнѐ позитивних 

успіхів та формуваннѐ соціальної самовизначеності з чітким уѐвленнѐм 

життювих планів на майбутню. Порѐд із цим педагоги і психологи роблѐть 

акцент на вивченні шлѐхів і засобів самоствердженнѐ й самореалізації молоді 

загалом та підлітків зокрема, адже особлива увага до підліткового віку 

поѐсняютьсѐ тим, що в цей віковий період кардинально зміняятьсѐ 

міжособистісні стосунки дітей із дорослими (батьками, вчителѐми), 

з’ѐвлѐятьсѐ позитивні тенденції до усвідомленнѐ себе ѐк дорослого або 

можливими стаять проѐви асоціальної (адиктивної, девіантної, деліквентної) 

поведінки, ускладняясѐ взаюмовідносини з найближчим оточеннѐм, 

знижуютьсѐ навчальна успішність, тому особливого значеннѐ набуваять 

уміннѐ особистості адекватно сприймати складні ситуації, конструявати 

образи (особистісний, професійний, соціальний тощо) свого «Я», правильно 

оцінявати себе і свої вчинки, планувати свою життѐ на найближче віддалене 

майбутню. Длѐ підлітків, чиѐ система життювих цінностей остаточно не 

сформована, цѐ проблема маю своя специфіку, обумовлену віковими, 

психофізіологічними та соціокультурними особливостѐми.  
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Формуваннѐ соціальної самовизначеності підлітків ю важливоя 

педагогічноя проблемоя, від рівнѐ та ѐкості психолого-педагогічної 

підтримки ѐкої залежить їхнѐ здатність у майбутньому до здійсненнѐ 

значимих життювих перспектив, забезпеченнѐ особистісної впевненості й 

відповідальності, визначеннѐ свого реального місцѐ в різних сферах 

життюдіѐльності.  

Аналіз актуальних досліджень. У науці проблему самовизначеннѐ 

особистості досліджено в різних галузѐх: філософії, соціології, культурології, 

педагогіці, психології. Вагомий внесок у дослідженнѐ різнопланових аспектів 

проблеми самовизначеності особистості належить зарубіжним дослідникам 

(Е. Фром, А. Маслоу, Е. Еріксон, М. Мід, К. Роджерс, Т. Парсонс, Д. Голланд, 

Д. Уотсон та ін.). На філософському рівні самовизначеннѐ розглѐдаять ѐк 

наукову категорія і ѐк ѐвище духовного життѐ лядини (М. Бахтін, 

О. Бондаревська, В. Кремень, І. Лоський, Н. Щуркова та ін.); психологи 

зосереджуять увагу на дослідженні самовизначеності ѐк особистісного 

новоутвореннѐ, розкриваять її психологічні механізми (Б. Ананьюв, 

Л. Божович, Л. Виготський, М. Гінзбург, С. Рубінштейн, В. Сафін та ін.); 

культурологи обґрунтовуять, що лядина, формуячи цілі діѐльності та 

визначаячи способи й засоби їх досѐгненнѐ, спираютьсѐ на власні уѐвленнѐ 

про культуру, проюктую їх на соціум, на взаюмодія зі світом і з лядьми та стаю 

суб’юктом культури (Л. Кравченко, М. Тубельський); педагоги (О. Газман, 

К. Маркова, Л. Старовюркіна, В. Сюріков та ін.) самовизначеннѐ особистості 

досліджуять у зв’ѐзку з різними сферами її життюдіѐльності й відносин 

(соціальне, професійне, особистісне, ціннісне та ін.); до вивченнѐ проблеми в 

педагогічних аспектах зверталисѐ представники різних наукових напрѐмів: 

професійного – А. Журкіна, С. Калініна, Е. Клімов, Н. Прѐжніков; морального – 

В. Афанасьев, Н. Зотов; ціннісного – К. Абульханова-Славська, А. Асмолов, 

О. Бондаревська, Е. Кострякова, Е. Латуха; соціального – В. Журавльов, 

Б. Ломов, Т. Рюзнік та ін.). Водночас аналіз стану дослідженості проблеми 

уможливив виѐвленнѐ тих аспектів, що досліджені недостатньо, серед ѐких – 

тенденції формуваннѐ соціальної самовизначеності підлітків загалом та 

питаннѐ, пов’ѐзані з аналізом подібних процесів і технологій в історії світової 

та вітчизнѐної педагогічної думки і практики, коли динамічні процеси 

соціальних змін  породжували видатні та ефективні впродовж тривалого часу 

технології формуваннѐ самовизначеності особистості підлітка, зокрема, у 

закладах загальної середньої освіти. До таких періодів відносимо першу 

половину ХХ століттѐ, а до технологій – Вальдорфську школу (Р. Штайнер і 

його послідовники); Чиказьку школу-лабораторія (Дж. Дьяї та його учні); 
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педагогічні технології виховної колонії і трудової комуни (А. Макаренко і 

створені ним педагогічні колективи). 

Метою даної статті ю теоретичний аналіз особливостей і структури 

соціальної самовизначеності підлітків у сучасній психолого-педагогічній науці 

та практиці длѐ з’ѐсуваннѐ в перспективі дослідженнѐ тих тенденцій 

формуваннѐ ціюї ѐкості дітей, що були значущими в першій половині 

ХХ століттѐ. 

Методи дослідження: аналіз філософських, соціологічних, 

психологічних, педагогічних джерел, порівнѐннѐ та узагальненнѐ – длѐ 

з’ѐсуваннѐ низки понѐть, базових длѐ понѐттѐ «соціальна самовизначеність 

підлітків»; прогнозуваннѐ – длѐ визначеннѐ перспектив дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне соціальне замовленнѐ на 

формуваннѐ з раннього віку лядини, здатної жити в нинішньому суспільстві 

та в суспільстві майбутнього, зміняячись і зміняячи світ на краще, може 

вимагати умов длѐ самореалізації, самовизначеннѐ підлітків, поюднаних із 

необхідністя посиленнѐ ролі школи у вирішенні проблеми підготовки їх до 

самостійного життѐ, пошуку ефективних підходів, форм і методів вирішеннѐ 

цього завданнѐ, зокрема й з урахуваннѐм кращих зразків історико-

педагогічного досвіду, длѐ характеристики ѐких нами обрано першу 

половину ХХ століттѐ – період, своїми масштабними трансформаціѐми всіх 

соціальних сфер суголосний із тим, у ѐкому ми живемо. 

Підлітковий вік завжди розглѐдавсѐ надзвичайно складним 

перехідним періодом від дитинства до дорослості, коли ѐкісні зміни, що 

відбуваятьсѐ в інтелектуальній та мотиваційно-емоційній сферах 

особистості дитини (інтенсивний, нерівномірний розвиток і зростаннѐ 

організму, особистісні новоутвореннѐ, кризові стани тощо), породжуять 

нову ѐкість розвитку його самосвідомості, що виѐвлѐютьсѐ в потребі 

самоствердженнѐ, рівноправному й довірливому спілкуванні з 

ровесниками і дорослими, рольовому самовизначенні. Л. Виготський 

влучно виокремив положеннѐ про те, що підліток не розумію сам себе; він 

ще не став юством длѐ себе, а знаходитьсѐ у процесі становленнѐ; водночас 

він перестав уже бути юством длѐ себе – «у собі» і «длѐ себе» в нього 

роз’юднані; у цьому основна ознака перехідного періоду, а подальше 

дорослішаннѐ характеризуютьсѐ злиттѐм того й іншого моментів. Пізнаннѐ 

себе, формуваннѐ на цій основі певного ставленнѐ до себе, 

самоствердженнѐ, зміни в самооцінці – ці та безліч інших ѐвищ зазнаять 

істотних кількісних та ѐкісних змін саме в підлітковому віці та можуть бути 

узагальнені в понѐтті «самосвідомість» (Выготский, 1984).  
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На підставі аналізу праць вітчизнѐних та зарубіжних науковців 

(К. Абульханова-Славська (Абульханова-Славська, 2001), М. Бахтін (Бахтин, 

1986), Б. Братусь (Братусь, 1988), І. Кон (Кон, 1984), Б. Ломов (Ломов, 1959), 

С. К’юркегор (Кьеркегор, 1993), Ж. Сартр (Сартр, 1990), М. Хайдегер 

(Хайдеггер, 2002), К. Ясперс (Ясперс, 2008) та ін.) розуміюмо, що існуять різні 

підходи до тлумаченнѐ понѐть «самовизначеність», «життюве 

самовизначеннѐ», «соціальна самовизначеність». Згідно з позиціюя 

філософів, у самовизначеності особистості ю три сторони – онтологічна 

(визначеннѐ себе в бутті, в житті), гносеологічна (усвідомленнѐ себе ѐк 

особистості, самопізнаннѐ власної індивідуальності, усвідомленнѐ системи 

своїх ставлень у суспільстві, його вимог до себе), морально-ціннісна 

(визначеннѐ лядини ѐк духовно-моральної істоти – лядини культури, із 

засобами емоційного сприйнѐттѐ цінностей, їх аналізом, оцінкоя й вибором 

ціннісних основ длѐ проюктуваннѐ життювого успіху). З точки зору психолого-

педагогічної науки розуміннѐ самовизначеннѐ спираютьсѐ на ідеї 

Л. Виготського та С. Рубінштейна про лядську психіку і свідомість ѐк 

фундамент перетвореннѐ поведінки, коли суб’юкт не лише виѐвлѐютьсѐ у своїх 

діѐх, але й саме в них проходить формуваннѐ його особистості. Наголошуюмо, 

що ставленнѐ підлітка до самого себе, ѐке ю клячовим моментом у розумінні 

феномену самовизначеності, значноя міроя залежить від його ставленнѐ до 

оточеннѐ та оточеннѐ до нього (Выготский, 1984; Рубинштейн, 2006).  

Окремі вчені (В. Любюдюва (Лебедева, 1999), Н. Шульга (Шульга, 1996) 

та ін.) розглѐдаять самовизначеннѐ ѐк процес, що відбуваютьсѐ в межах 

шкільного і післѐшкільного періоду та регуляютьсѐ педагогічними й 

соціальними чинниками; длѐ ціюї наукової позиції самовизначеннѐ 

важливе з точки зору потреб особистості, її здатності з’ѐсувати свою місце в 

культурі та суспільстві. Усе життѐ підлітка залежить від співвідношеннѐ 

поставлених цілей до своїх можливостей, очікувань, призначень і з 

урахуваннѐм цього – плануваннѐ подальших дій, поведінки або 

коригуваннѐ та зміни мети, тому одиницея виміряваннѐ процесу 

самовизначеннѐ ю вибір. 

Становленнѐ самосвідомості в підлітковому періоді зумовляю певне 

соціальне зростаннѐ, пов’ѐзане в позитивних аспектах із визначеннѐм 

внутрішньої позиції, в основі ѐкої лежить прагненнѐ бути відповідальним 

за себе, власні особистісні ѐкості, свої поглѐди і здатність самостійно 

захищати власні переконаннѐ. Підліток сенситивний до свого духовного 

зростаннѐ, а тому починаю інтенсивно просуватисѐ в розвитку всіх ланок 

самосвідомості; самосвідомість у цьому віці вже містить усі компоненти 
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самосвідомості дорослої лядини, проте важливим ю те, ѐкого рівнѐ ці 

компоненти досѐгаять у своюму розвиткові і ѐкі з них займаять центральне 

місце у структурі його особистості.  

У соціальній педагогіці самовизначеннѐ розглѐдаять ѐк процес і 

результат свідомого вибору особистістя власної позиції, цілей і засобів 

самоздійсненнѐ в конкретних обставинах життѐ, ѐк уміннѐ жити в умовах 

соціальних і культурних змін, шукати й віднаходити відповіді на питаннѐ, 

ѐкі ставить життѐ. Сучасні вчені, акцентуячи увагу на рольовому 

самовизначенні (потребі «бути і вважатисѐ дорослим») особистості 

підліткового віку, торкаятьсѐ також проблеми самоствердженнѐ. 

Відповідно до тлумачного словника української мови, самоствердженнѐ – 

це ствердженнѐ себе, своюї особистості, визнаннѐ своюї цінності, значущості 

своюї особи (Калашник, 2005). На кожному етапі особистісного розвитку, 

згідно з науковоя позиціюя А. Реана, у підлітків, з одного боку, 

ускладняятьсѐ та модифікуятьсѐ такі особистісні утвореннѐ, ѐк 

старанність, відповідальність, емпатійність, а з іншого, – амбітність, 

примхливість, безпринципність; на основі перших підлітки переважно 

конструктивно самостверджуятьсѐ, тоді ѐк протилежні ѐкості найчастіше 

призводѐть дитину до конфліктних ситуацій і визначаять деструктивні 

засоби утвердженнѐ особистісної позиції (Реан, 2008). 

У зарубіжній науці ѐк аналог понѐттѐ «соціальна самовизначеність» 

розглѐдаять категорія «психосоціальна ідентичність», обгрунтовану 

американським ученим Е. Еріксоном. Процес становленнѐ особистості в 

перехідному віці розглѐдаютьсѐ ним крізь призму понѐттѐ «ідентичність» – 

тотожність (адекватність) лядини самій собі, уміннѐ володіти власним «Я» 

незалежно від ситуації. Механізмом формуваннѐ ідентичності ю, за 

Е. Еріксоном, послідовна ідентифікаціѐ дитини з дорослим. Підліток 

намагаютьсѐ створити юдину картину світосприйнѐттѐ, у ѐкій всі цінності, 

оцінки, переживаннѐ дитинства маять бути синтезованими, він прагне 

вирішити всі старі завданнѐ свідомо і з внутрішньоя переконаністя, провести 

переоцінку самого себе у відносинах із близькими лядьми, з суспільством 

загалом у фізичному, соціальному й емоційному планах; непереборна криза 

ідентичності веде до стану гострої дифузії ідентичності і становить основу 

соціальних патологій підліткового віку, коли відбуваютьсѐ регресіѐ до 

інфантильного рівнѐ і бажаннѐ ѐкомога довше відкласти набуттѐ дорослого 

статусу. У підлітка виникаю почуттѐ ізолѐції і спустошеності, страх перед 

особистим спілкуваннѐм і нездатність емоційно впливати на осіб 

протилежної статі, ворожість до визнаних громадських ролей. Якщо індивід 
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успішно справлѐютьсѐ із завданнѐм набуттѐ ідентичності, у нього з’ѐвлѐютьсѐ 

стабільне відчуттѐ того, хто він ю, де знаходитьсѐ і куди йому рухатисѐ далі 

(Эриксон, 2008). 

Самовизначеність ѐк особистісне новоутвореннѐ остаточно стаю 

сформованим до кінцѐ раннього янацького віку; його формуваннѐ 

зумовлене розвинутоя в підлітковому віці самосвідомістя: приблизно в 

11 років у дитини виникаю інтерес до свого внутрішнього світу, потім 

виѐвлѐютьсѐ посиленнѐ диференційованості й узагальненості 

самосвідомості, що призводить 15-16-річного янака до становленнѐ 

відносно стійкого уѐвленнѐ про самого себе і себе в світі інших лядей. 

Специфічними особливостѐми самоствердженнѐ особистості 

підліткового віку ѐк закономірно виникаячого атрибуту соціалізації 

підлітка, що виѐвлѐютьсѐ у спрѐмованості його особистості на виділеннѐ й 

реалізація власної «самості» (унікальності) в системі соціальних зв’ѐзків 

учені виокремляять механізми самоствердженнѐ: центрація, рольове 

самовизначеннѐ, ідентифікація, автономність, «самість», персоналізація; 

причому, завдѐки першим трьом механізмам особистість підлітка 

насамперед визначаютьсѐ з власноя думкоя, позиціюя, випробовую свої 

здібності й можливості, а також «примірѐю» до себе найрізноманітніші 

ролі; механізми автономності, «самості», персоналізації забезпечуять 

особистості підлітка здійсненнѐ самостійного вибору, відповідальне 

ставленнѐ до навчальної діѐльності, а також ѐкість презентуваннѐ власного 

«Я» в найближчому соціальному просторі (Осьмак, 1990).  

Самоствердженнѐ особистості в старшому підлітковому віці може 

мати ѐк позитивну, так і негативну спрѐмованість: позитивна актуалізуютьсѐ 

в конкретних видах діѐльності (успішне навчаннѐ, громадська діѐльність, 

працѐ та спорт); негативна пов’ѐзана з прагненнѐм до егоцентричного 

визнаннѐ іншими (шкідливі звички, протиправні дії, відсутність 

самодисципліни). Критеріѐми самоствердженнѐ старших підлітків, ѐкі 

проѐвлѐятьсѐ в конкретній діѐльності, ю: успішність, дисциплінованість, 

самостійність; з іншого боку – досѐгненнѐ офіційного чи неофіційного 

соціального статусу (не завжди позитивного) в шкільному середовищі. 

Результати досліджень учених і педагогів-практиків засвідчили, що 

постійна взаюмодіѐ підлітка з однолітками породжую в нього прагненнѐ 

зайнѐти належне місце серед них, що ю одним із домінувальних мотивів 

поведінки та діѐльності. Його потреба в самоствердженні ю настільки 

сильноя, що задлѐ визнаннѐ ровесниками підліток готовий поступитисѐ 

своїми поглѐдами та переконаннѐми, здійснявати вчинки всупереч своїм 
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моральним установкам; це спонукаю так званих важких підлітків до 

порушень норм і правил поведінки. Втратити авторитет в очах друзів, 

відчути посѐганнѐ на своя честь і гідність ю найбільшоя трагедіюя длѐ 

підлітка, тому вони бурхливо реагуять на зауваженнѐ вчителѐ у 

присутності друзів, вважаячи це приниженнѐм своюї особистості, що часто 

стаю головноя причиноя виникненнѐ конфліктів між учнѐми і вчителѐми. 

Тактовне ставленнѐ до підлітка, підтримка його в очах ровесників 

створяять психологічно сприѐтливе підґрунтѐ длѐ ефективного впливу на 

нього виховних засобів педагога; критику дорослого підліток адекватно 

може сприймати лише наодинці (Булах, 2003; Савчин, 1996).  

Визначеннѐ психологічного змісту понѐттѐ «самоствердженнѐ» ѐк 

прагненнѐ до саморозкриттѐ, самоцінності, самореалізації особистісних 

потенціалів та досѐгненнѐ певного статусу у взаюмодіѐх з оточеннѐм даю 

змогу зрозуміти, що в підлітків процес самоствердженнѐ відбуваютьсѐ 

складно й неоднозначно, при цьому на подальших етапах онтогенезу цей 

феномен буде впливати на всі сфери життюдіѐльності лядини. Вченими 

виокремлено особистісне самоствердженнѐ ѐк прагненнѐ підлітків 

презентувати власні думки, ідеї, поглѐди, що їх задовольнѐять длѐ 

отриманнѐ власного авторитету й здобуттѐ бажаних результатів, не очікуячи 

при цьому визнаннѐ іншими, та соціальне самоствердженнѐ – прагненнѐ 

дітей переконливо відстоявати власні ідеї, упевнено покладатисѐ на власні 

здібності й можливості, займати значуще місце серед однолітків та друзів і 

водночас реалізаціѐ бажаннѐ отримати розуміннѐ, повагу та визнаннѐ з боку 

оточеннѐ. Оріюнтуюмосѐ на теоретичне обґрунтуваннѐ генези 

самоствердженнѐ особистості на різних етапах онтогенезу, проведене 

ученоя О. Жизномірськоя, ѐка довела, що в ранньому віці відбуваютьсѐ 

усвідомленнѐ дитиноя себе в близькому соціальному оточенні, на основі 

чого формуютьсѐ позиціѐ «Я-сам»; у дошкільному віці  презентуятьсѐ різні 

паттерни поведінки перед іншими й здійсняютьсѐ вибір дитиноя найбільш 

оптимального взірцѐ; у молодшому шкільному віці дитина проѐвлѐю 

наполегливість у досѐгненні певних успіхів та самоактивність; длѐ 

підліткового віку характерні амбівалентні прагненнѐ здобуттѐ переваги, 

визнаннѐ, престижності та визначеннѐ своюї особистісної позиції щодо 

майбутніх життювих планів і перспектив. (Жизномірська, 2010). 

Особливістя соціальної ситуації розвитку підлітка в старшому 

шкільному віці ю актуалізаціѐ проблеми вибору життювого шлѐху, у зв’ѐзку з 

чим перед школоя постаять трою взаюмопов’ѐзаних завдань: по-перше – 

підготовки учнѐ до подальшого розвитку та роботи над собоя; по-друге – 
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формуваннѐ готовності до сімейного життѐ; по-третю – становленнѐ інтересу 

до трудової діѐльності, до виконаннѐ громадѐнських обов’ѐзків. Жодне з цих 

завдань не може бути реалізованим у відриві від іншого. Длѐ досѐгненнѐ 

успіху школа маю працявати у співдружності з іншими соціальними 

інституціѐми та індивідуально з кожним учнем, його сім’юя. У роботі з 

підлітками дорослі маять зважати на провідні психологічні новоутвореннѐ 

(«почуттѐ дорослості», образ фізичного «Я», рольове самовизначеннѐ, 

самоствердженнѐ), оскільки вони тісно пов’ѐзані з суперечностѐми в 

поведінці учнів цього віку, а розв’ѐзаннѐ цих суперечностей стане поступом у 

формуванні соціальної самовизначеності особистості періоду дорослішаннѐ.  

Таким чином, порѐд із почуттѐм дорослості, ѐке переживаять 

підлітки, самоствердженнѐ ю їхнім важливим особистісним 

новоутвореннѐм. Лише за умови наѐвності в підлітків зазначених вище 

показників, можна констатувати факт конструктивної чи, навпаки, 

деструктивної соціальної самовизначеності особистості підлітка. Тому 

важливоя ю проблема вибору школоя тих соціально-психологічних умов і 

технологій, що допоможуть підліткам успішно пройти етап 

самоствердженнѐ власної особистості та забезпечать їм ефективне 

формуваннѐ соціальної самовизначеності. 

 Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

проблема особистісного зростаннѐ учнівської молоді була й залишаютьсѐ 

постійно актуальноя, а її вирішеннѐ традиційно спрѐмоване на здійсненнѐ 

адекватних самостійних виборів та досѐгненнѐ позитивних успіхів на 

життювому шлѐху. Соціальну самовизначеність особистості формуять 

упродовж усього шкільного життѐ дитини, але особливо відповідальним ю 

період підліткового віку. Самовизначеність підлітка залежить: від його 

ставленнѐ до себе; від стану сформованості самосвідомості; від потреби 

бути і вважатисѐ дорослим; від прагненнѐ до самоствердженнѐ ѐк 

визнаннѐ своюї цінності, значущості власної особи. Механізми 

самоствердженнѐ (центраціѐ, рольове самоусвідомленнѐ, ідентифікаціѐ, 

автономність, «самість», персоналізаціѐ) ю тими елементами структури, ѐкі 

забезпечуять ѐк позитивну, так і негативну сторони самовизначеності. 

 У перспективах дослідженнѐ знаходитьсѐ пошук ефективних педаго-

гічних технологій забезпеченнѐ формуваннѐ позитивних ознак соціальної 

самовизначеності підлітків у системі середньої освіти. Такий пошук може 

бути проведеним у руслі тенденцій інноваційного розвитку педагогічної 

науки і практики першої половини ХХ століттѐ (педагогічні технології 
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Вальдорфської школи, Чиказької школи-лабораторії і Дальтон-плану, колонії і 

комуни А. Макаренка та ін.), ѐкі зберегли свій вплив і на освіту сучасності. 
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РЕЗЮМЕ 
Васюк Юлия. Особенности и структура социального самоопределениѐ 

подростков в психолого-педагогической науке и практике. 
В статье длѐ решениѐ общей научной задачи – выѐснение тенденций 

формированиѐ социального самоопределениѐ подростков в педагогической науке и 
практике первой половины ХХ века – проведен теоретический анализ особенностей 
и структуры социального самоопределениѐ детей подросткового возраста в 
современной психолого-педагогической науке и практике; выѐснен рѐд понѐтий, 
базовых длѐ понѐтиѐ «социальное самоопределение подростков», отражаящие 
особенности и структуру изучаемого феномена и пути его реализации в условиѐх 
педагогической и психологической поддержки школы. 

Ключевые слова: подросток, самоопределение, особенности подросткового 
возраста, структура социального самоопределениѐ, самосознание, психосоциальнаѐ 
идентичность, самоутверждение, механизмы самоутверждениѐ. 

SUMMARY 
Vasiuk Yuliia. Features and structure of social self-determination of adolescents in 

psychological and pedagogical science and practice. 
Introduction. In the article to solve the general scientific task – to clarify the trends of 

social self-determination of adolescents in pedagogical science and practice of the first half 
of the twentieth century – a theoretical analysis of the features and structure of social self-
determination of adolescents in modern psychological and pedagogical science and practice 
is conducted; a number of concepts, basic for the concept of “social self-determination of 
adolescents”, which reflect the features and structure of the studied phenomenon and ways 
of its implementation in terms of pedagogical and psychological support of the school. 

The purpose of this article is a theoretical analysis of the features and structure of 
social self-determination of adolescents in modern psychological and pedagogical science 
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and practice to clarify in the future study the trends in the formation of this quality of 
children that were significant in the first half of the twentieth century. 

Research methods: analysis of philosophical, sociological, psychological, pedagogical 
sources, comparison and generalization – to clarify a number of concepts basic to the 
concept of “social self-determination of adolescents”; forecasting – to determine the 
prospects of the study. 

Conclusions and prospects for further scientific research. Thus, the problem of 
personal growth of student youth has been and remains relevant, and its solution is 
traditionally aimed at making adequate independent choices and achieving positive success 
in life. Social self-determination of the individual is formed throughout the school life of the 
child, but especially responsible is the period of adolescence. The adolescent’s self-
determination depends: on his attitude to himself; on the state of formation of self-
awareness; from the need to be and be considered an adult; from the desire for self-
affirmation as a recognition of one’s value, the importance of one’s own person. Mechanisms 
of self-affirmation (centering, role self-awareness, identification, autonomy, “self”, 
personalization) are those elements of the structure that provide both positive and negative 
sides of self-determination. 

The prospects of the study are the search for effective pedagogical technologies to 
ensure the formation of positive signs of social self-determination of adolescents in 
secondary education. Such a search can be carried out in line with the trends of innovative 
development of pedagogical science and practice of the first half of the twentieth century 
(pedagogical technologies of the Waldorf School, Chicago Laboratory School and Dalton 
Plan, colony and commune of A. Makarenko, etc.). modern education. 

Key words: adolescent, self-determination, features of adolescence, structure of 
social self-determination, self-consciousness, psychosocial identity, self-affirmation, 
mechanisms of self-affirmation. 
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У статті обґрунтовуятьсѐ можливість формуваннѐ біологічної 
компетентності учнів профільних класів шлѐхом застосуваннѐ пізнавальних 
завдань. Відзначаютьсѐ, що сучасні вимоги до біологічної компоненти природничої 
освіти ставлѐть перед педагогічноя наукоя завданнѐ вдосконаленнѐ технологій, 
форм, методів навчаннѐ, що забезпечуять розвиток креативності, самостійності 
учнів. Акцентуютьсѐ увага на тому, що існую суперечність між недосконалістя 
методичного інструментарія, що ставить під сумнів досѐгненнѐ мети профільного 
навчаннѐ, та необхідністя впровадженнѐ компетентнісного підходу до навчаннѐ 
учнів профільних класів. Обґрунтовуятьсѐ дидактичні можливості пізнавальних 
завдань ѐк засобу формуваннѐ всіх складових біологічної компетентності. 
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Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку освіти України  

відображено в державних документах: указі Президента України «Про 

заходи щодо забезпеченнѐ пріоритетного розвитку освіти в Україні» (2010); 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013); 

Концепції профільного навчаннѐ в старшій школі (2013); законах України 

«Про освіту» (2017), «Про загальну середня освіту»; державній національній 

програмі «Освіта: Україна ХХІ століттѐ»; Національній доктрині розвитку 

освіти; Державному стандарті базової середньої освіти (2019). У Концепції 

Нової української школи зазначаютьсѐ про основні компетентності у 

природничих науках, а саме: наукове розуміннѐ природи, здатність застосо-

вувати знаннѐ в практичній діѐльності, уміннѐ застосовувати науковий метод, 

спостерігати, аналізувати, формулявати гіпотези, збирати дані, проводити 

експерименти, аналізувати результати (Нова українська школа, 2016).  

У проекті Державного стандарту базової середньої освіти 

зазначаютьсѐ, що складовоя клячових компетентностей ю: компетентності 

в галузі природничих наук, що передбачаять здатність і готовність 

застосовувати відповідний комплекс знань і методологій длѐ поѐсненнѐ 

світу природи, визначеннѐ питань та формуляваннѐ висновків на основі 

отриманої інформації; розуміннѐ змін, спричинених лядськоя діѐльністя і 

відповідальність особи ѐк громадѐнина за наслідки ціюї діѐльності. Також 

акцентуютьсѐ увага на таких уміннѐх, ѐк: критичне та системне мисленнѐ, 

що виѐвлѐютьсѐ у визначенні характерних ознак ѐвищ, подій, ідей, умінні 

аналізувати й оцінявати доказовість і вагу аргументів у судженнѐх, 

ураховувати протилежні думки і контраргументи, розрізнѐти факти та їхні 

інтерпретації; творчість, що передбачаю нелінійне мисленнѐ, продукуваннѐ 

нових ідей, застосуваннѐ знань длѐ створеннѐ нових об’юктів; 

ініціативність, ѐка стимуляю активний пошук і пропонуваннѐ рішень длѐ 

розвитку, перевірки ідей та вирішеннѐ проблем (Проект Державного 

стандарту базової середньої освіти, 2020).  

Вищеозначені виклики, що стоѐть перед сучасноя школоя, 

спонукаять педагогічні пошуки в напрѐмі вдосконаленнѐ технологій, форм, 

методів навчаннѐ, ѐкі б забезпечили розвиток креативності, самостійності 

особистості, ѐка здатна на основі глибоких знань, пізнавального досвіду, 

критичного мисленнѐ до створеннѐ оригінального творчого продукту. 

Профільне навчаннѐ ю завершальним етапом навчаннѐ, тому в 

формуванні діювих, системних знань та пізнавального досвіду виконую 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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основоположну функція. Освітній процес профільного навчаннѐ біології 

спрѐмований на: розуміннѐ учнѐми біологічної картини світу; оволодіннѐ 

методологіюя пізнаннѐ живої природи; формуваннѐ природничо-наукової 

компетентності учнів на основі системи знань про закономірності 

функціонуваннѐ та еволяції біологічних систем, їх взаюмозв’ѐзок із довкіллѐм; 

застосуваннѐ знань з біології та екології в повсѐкденному житті та майбутній 

професійній діѐльності; ціннісне ставленнѐ до знань, життѐ, природи, здо-

ров’ѐ (Навчальна програма длѐ закладів загальної середньої освіти, 2017).  

У зв’ѐзку з викладеним вище особливої актуальності набуваю 

проблема формуваннѐ біологічної компетентності учнів профільних класів 

шлѐхом удосконаленнѐ змісту профільної освіти, оновленнѐ форм і 

методів навчаннѐ, упровадженнѐ їх в освітній процес, що сприѐтиме 

розвиткові пізнавальної активності, креативності школѐрів, глибокому 

опанування системоя наукових знань, створення умов длѐ освітньої 

самореалізації та самоактуалізації у професійному світі.   

Незважаячи на необхідність фундаменталізації природничо-наукової 

підготовки майбутніх випускників, розвиток творчого підходу до навчаннѐ 

учнів, формуваннѐ свідомого ставленнѐ до навчаннѐ, оволодіннѐ учнѐми 

методологіюя пізнаннѐ живої природи, розуміннѐ біологічної картини світу 

та цінності категорій «знаннѐ», «життѐ», «природа», «здоров’ѐ», знань про 

закономірності функціонуваннѐ біологічних систем та їх еволяція, шлѐхом 

актуалізації їх пізнавального досвіду, самостійності, творчості, шкільна 

практика ще досі зберігаю репродуктивні тенденції. 

Необхідність формуваннѐ біологічної компетентності ѐк результату 

освітньої діѐльності та умови самореалізації учнів у майбутній професійній 

діѐльності, зумовляю пошук дидактично обґрунтованих засобів, форм, 

методів, що підвищуять продуктивність навчаннѐ. 

Отже, існую суперечність між недосконалістя методичного 

інструментарія, що ставить під сумнів досѐгненнѐ мети профільного 

навчаннѐ, та необхідністя формуваннѐ біологічної компетентності учнів 

профільних класів, їх пізнавального потенціалу. 

Одним із шлѐхів розв’ѐзаннѐ зазначеної суперечності ю 

вдосконаленнѐ системи профільного навчаннѐ біології шлѐхом збагаченнѐ 

дидактичного і методичного арсеналу пізнавальними завданнѐми, що 

забезпечуять самостійність і критичність мисленнѐ, розвиток досвіду 

творчої діѐльності, набуттѐ глибоких знань, умінь та навичок. 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐм проблеми 

профільного навчаннѐ присвѐчені праці науковців А. Алексяк, Г. Балла, 
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Н. Бібік, С. Бондар, О. Бугайова, М. Бурди, С. Гончаренка, М. Гузика, В. Ки-

зенка, О. Корсакової, В. Мадзігона, Ю. Мальованого, Н. Ничкало, Н. Шиѐн.  

Компетентнісний підхід та змістовий аспект профільного навчаннѐ в 

старшій школі розроблено П. Бехом, О. Пометун, С. Трубачевоя, 

О. Овчарук, Н. Бібік та ін. Наукові розвідки в контексті сутності і структури 

профільного навчаннѐ здійснено вітчизнѐними науковцѐми 

Л. Березівськоя, С. Бондар, С. Гончаренком, В. Кизенком, О. Корсаковоя, 

Л. Липовоя, Ю. Мальованим, Л. Пироженко, О. Савченко, 

О. Сухомлинськоя, С. Трубачевоя та ін. Організаційні основи профільного 

навчаннѐ в закладах загальної середньої освіти розглѐнуто в дослідженнѐх 

П. Матвіюнко, А. Остапенко, Н. Рухленко, А. Самодрин, Н. Шиѐн та ін. 

Розроблено змістову складову варіативної частини профільного навчаннѐ, 

а саме, курси за вибором длѐ допрофільного та профільного навчаннѐ 

(О. Васько, А. Волуца, К. Задорожний, Т. Коршевняк, А. Кушнір, Н. Матѐш, 

Д. Шабанов, Г. Ягенська, Є. Яковлюва та ін.). Дидактичні особливості 

викладаннѐ та проблеми змісту біологічної освіти висвітлено в працѐх 

П. Балана, О. Данилова, О. Єресько, В. Кизенко, І. Костікова, В. Курсон, 

Н. Матѐш, Т. Попової, Л. Рибалко, А. Степаняк, Н. Шиѐн та ін.  

Теоретичні здобутки та важливі аспекти  впровадженнѐ в шкільну 

практику навчальних завдань представлено в працѐх Г. Альтшуллюра, 

Г. Балла, П. Ердніюва, А. Єсаулова, Т. Напольнової, О. Савченко, А. Умана, 

Л. Фрідмана та ін. Наукові пошуки в напрѐмі сутності, структури, видів, 

рівнів пізнавальних завдань відображено в дослідженнѐх Г. Балла, 

Л. Гурової, М. Данилова, Л. Доблаюва, В. Загвѐзінського, В. Онищук, 

Л. Підкасистого, О. Савченко, Н. Тализіної та ін. Визначено дефініції 

категорій «навчальне» і «пізнавальне» завданнѐ, описані етапи 

розв’ѐзаннѐ та способи оціняваннѐ завдань, функції та їх класифікаціѐ. 

Дослідження біологічної компетентності присвѐчено роботи С. Бондар, 

Л. Ващенко, О. Корсакової, Т. Коршевняк, Н. Матѐш.  

Аналіз актуальних досліджень і шкільної практики довів, що 

проблема формуваннѐ біологічної компетентності учнів профільних класів 

комплексно не досліджуваласѐ. Незважаячи на вагомі теоретичні 

розробки і практичні здобутки з проблеми дослідженнѐ, методика 

використаннѐ пізнавальних завдань на уроках біології у профільних класах 

не відзначаютьсѐ цілісністя, також не розкрито їх дидактичний потенціал у 

формуванні біологічної компетентності. Розв’ѐзаннѐ завдань профільного 

навчаннѐ, удосконаленнѐ процесуального компоненту, а саме, 
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формуваннѐ біологічної компетентності, зумовили пошук засобів, ѐкі б 

підвищили ефективність освітнього процесу у старшій школі. 

Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні дидактичних можливостей 

пізнавальних завдань ѐк засобу формуваннѐ біологічної компетентності.  

Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної, 

науково-методичної літератури, узагальненнѐ, систематизаціѐ – длѐ 

розкриттѐ змісту основних понѐть, підходів, моделей досліджуваних ѐвищ; 

емпіричні – педагогічне спостереженнѐ за пізнавальноя діѐльністя учнів 

профільних класів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз практики 

впровадженнѐ профільного навчаннѐ біології свідчить про відсутність 

системного підходу до розвитку пізнавальних надбудов в учнів, що ю 

наслідком фрагментарного застосуваннѐ пізнавальних завдань. Відсутність 

цілісної системи організації пізнавальної діѐльності призводить до 

збільшеннѐ розбіжності між наѐвними знаннѐми та фактичноя готовністя 

учнів до практичної їх реалізації.  

Реалізаціѐ освітньої мети й завдань біологічної профільної освіти 

ґрунтуютьсѐ на формуванні клячових та предметних компетентностей, що 

вклячаять: опануваннѐ учнѐми природничо-наукової картини світу, 

основних законів і закономірностей, фундаментальних ідей, принципів, 

сучасних уѐвлень про цілісність і розвиток органічного світу на основі 

оволодіннѐ учнѐми понѐтійним апаратом, засвоюннѐ наукових знань; 

розуміннѐ будови та функціональних ознак біологічних систем, їх еволяції, 

взаюмозв’ѐзку з довкіллѐм. Практичний аспект виконаннѐ мети біологічної 

профільної освіти передбачаю застосуваннѐ набутих знань, умінь та 

навичок у повсѐкденному житті й майбутній професійній освіті; набуттѐ 

навичок практичної, дослідницької, проюктної, пізнавально-пошукової 

діѐльності. Аксеологічний аспект біологічної профільної освіти 

проѐвлѐютьсѐ в усвідомленні цінності таких категорій, ѐк «життѐ», 

«знаннѐ», «природа», «здоров’ѐ», у вихованні бережливого ставленнѐ до 

природи ѐк універсальної цінності. Пізнавальна складова біологічної 

профільної освіти оріюнтована на оволодіннѐ методологіюя пізнаннѐ живої 

природи, розвитку здатності учнів опрацьовувати, аналізувати отриману 

інформація, установлявати причинно-наслідкові, міжпредметні та 

внутришньопредметні зв’ѐзки під час застосовуваннѐ набутих знань та їх 

узагальненнѐ. У Концепції профільного навчаннѐ у старшій школі (2013) 

зазначаютьсѐ, що втіленнѐ мети й завдань біологічної профільної освіти 

потребую врахуваннѐ індивідуальних нахилів, здібностей, мотивів, 
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інтересів, пізнавальних потреб, що забезпечить самореалізація учнів, їх 

остаточне самовизначеннѐ.    

Отже, формуваннѐ біологічної компетентності нерозривно пов’ѐзано 

з розвитком пізнавальної складової навчальної діѐльності учнів, що 

вклячаю різні мисленнюві операції, інтеграція знань, збагаченнѐ творчого 

досвіду під час створеннѐ освітнього продукту. 

Дослідженнѐм проблеми застосуваннѐ пізнавальних завдань у різні 

часи займалисѐ Г. Альшуллер, Г. Балл, С. Гончаренко, Л. Гурова, 

М. Данилова, Л. Доблаюв, А. Єсаулов, В. Загвѐзінський, Т. Напольнова, 

В. Онищук, Л. Підкасистий, О. Розиков, О. Уман та ін.  

Слід зупинитисѐ на дефініціѐх категорій «навчальне завданнѐ» та 

«пізнавальне завданнѐ». В українському педагогічному словнику 

С. Гончаренко  характеризую навчальні завданнѐ ѐк «різноманітні за 

змістом і обсѐгом види самостійної навчальної роботи, ѐкі виконуятьсѐ 

учнѐми за вказівками вчителѐ, обов’ѐзкова складова процесу навчаннѐ й 

важливий засіб його активізації. Вони застосовуятьсѐ на всіх етапах 

навчального процесу. Зміст і обсѐг завдань визначаютьсѐ дидактичноя 

метоя уроку чи системи уроків» (Гончаренко, 1997, с. 128-129). Г. Балл 

розглѐдаю навчальні завданнѐ, ѐк продуктивні чи репродуктивні, що 

потребуять від суб’юкта учіннѐ розгорнутих розумових дій (Балл, 1990). 

Л. Доблаюв, аналізуячи навчальні завданнѐ, зазначаю, що вони ю сукупністя 

мети, питань і умов, ѐкі слід ураховувати длѐ отриманнѐ відповіді 

(Доблаев, 1982, с. 62). На думку І. Лернера, навчальні завданнѐ – це 

«форма втіленнѐ змісту освіти», що актуалізую діѐльність учнѐ та формую 

емоційно-ціннісне ставленнѐ до засвоюних знань (Лернер, 1972). 

Дидактичний потенціал навчальних завдань полѐгаю в тому, що вони 

«сприѐять розвиткові творчих сил і здібностей учнів у різних видах 

діѐльності» (Гончаренко, 1997, с. 129). 

Наведені вище трактуваннѐ доводѐть, що понѐттѐ «навчальне 

завданнѐ» вклячаю пошукову діѐльність учнів, спрѐмовану на отриманнѐ 

результату, забезпечуять креативність учнів та ціннісно-смислове 

сприйнѐттѐ змісту освіти.  

Характеризуячи пізнавальні завданнѐ В. Загвѐзінський відзначаю, що 

під час пізнавальної діѐльності учнів реалізуютьсѐ мета та визначаютьсѐ 

спрѐмованість ціюї діѐльності (Загвѐзинский, 1982). Переконливим ю поглѐд 

В. Онищука, ѐкий зазначаю, що пізнавальні завданнѐ спрѐмовуять учнів на 

«аналіз фактів, ѐвищ, ситуацій, розкриттѐ зв’ѐзків і відношень, виділеннѐ 

сутності, ѐвищ і формуваннѐ висновків» (Онищук, 1981, с. 127). О. Савченко 
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розкриваю відмінності між навчальними та пізнавальними завданнѐми, 

зазначаячи, що сутність навчальних завдань полѐгаю в тому, що вони ю 

тренувальними, а пізнавальні завданнѐ потребуять пізнавальної 

самостійності (Савченко, 1982). На думку М. Галатяка, навчально-пізнавальна 

задача – це задача, ѐка визначаю зміст (пізнавальний предмет) і ціль 

навчально-пізнавальної діѐльності, а також умови її досѐгненнѐ». Дослідник 

класифікую завданнѐ за рівнем проблемності та за методологічним змістом, 

акцентуячи увагу на тому, що розв’ѐзаннѐ завдань «будуютьсѐ на 

застосуванні наукових методів пізнаннѐ: аналізу, синтезу, ідеалізації, 

абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ, аналогії» (Галатяк, 2013). О. Євсюювоя 

обґрунтовано системний підхід до використаннѐ пізнавальних завдань, також 

розроблено класифікація, в основу ѐкої покладено декілька критеріїв: рівень 

складності, види пізнавальної діѐльності, рівень самостійності (Євсююва, 2006). 

Дослідники наголошуять на тому, що пізнавальні завданнѐ, до ѐких відносѐть 

проблемні завданнѐ та задачі частково пошукового характеру, потребуять 

самостійної діѐльності учнів та опануваннѐ ними наукових методів пізнаннѐ.   

Результати здійсненого аналізу дозволѐять зробити висновок: 

пізнавальне завданнѐ – це засіб організації пізнавальної діѐльності учнів, що 

передбачаю визначеннѐ мети, способів її досѐгненнѐ, спираютьсѐ на 

визначеннѐ учнѐми власного пізнавального шлѐху й потребую встановленнѐ 

причинно-наслідкових зв’ѐзків, аналізу ситуації, виѐвленнѐ суперечностей, 

пошук  напрѐмів розв’ѐзаннѐ проблеми. Ураховуячи дидактичний потенціал 

пізнавальних завдань, вважаюмо, що вони можуть слугувати діювим засобом 

формуваннѐ біологічної компетентності учнів профільних класів. 

Предметна компетентність виѐвлѐютьсѐ у сформованості в учнів 

біологічної картини світу, теоретичних основ біологічної науки, наукового 

стиля мисленнѐ, знань проблематики різних галузей біології; оволодінні 

основними методами пізнаннѐ живої природи, розумінні еволяційних 

процесів органічного світу, взаюмозв’ѐзку між ѐвищами живої і неживої 

природи; умінні застосовувати знаннѐ в повсѐкденному житті та усвідомленні 

значущості знань длѐ майбутньої професійної діѐльності. Предметна 

(біологічна) компетентність вклячаю такі складові: логіко-змістову, 

операційну, дослідницьку і пізнавальну компетентність (Генкал, 2013, с. 131).  

Формуваннѐ логіко-змістової компетентності, що спираютьсѐ на 

інтелектуальні, творчі ѐкості учнів, на правильність, оперативність і точність 

мисленнѐ, побудову логічних умовиводів, потребую пізнавальних завдань, у 

ѐких втіляютьсѐ зміст освіти, а саме, на: встановленнѐ міжпредметних та 

внутришньо предметних зв’ѐзків; осмисленнѐ, узагальненнѐ навчального 
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матеріалу; на чітке формуляваннѐ, розуміннѐ сутності біологічних понѐть, 

законів, теорій, закономірностей та їх обґрунтуваннѐ; установленнѐ 

причинно-наслідкових зв’ѐзків між функціѐми, будовоя, еволяціюя, 

біологічних систем; індуктивні та дедуктивні способи опрацяваннѐ змісту; 

аналіз і порівнѐннѐ біологічних процесів, ѐвищ. Наприклад, «Опрацяйте нові 

понѐттѐ теми, з’ѐсуйте, ѐкий існую взаюмозв’ѐзок між будовоя білкових 

молекул та їх функціѐми», «В. Фролькіс, автор адаптаційно-регулѐторної 

теорії старіннѐ, розглѐдаю цей процес ѐк складний і суперечливий. Поѐсніть, у 

чому сутність адаптивних і регулѐторних механізмів старіннѐ організму на 

основі процесів, ѐкі відбуваятьсѐ на клітинному рівні і чому цей процес ю 

суперечливим?». 

Отже, учні опрацьовуять зміст длѐ поѐсненнѐ біологічних ѐвищ і 

процесів, висуваять аргументи, узагальняять факти, висловляять свої 

думки, формуляять гіпотези. Логіко-змістова компетентність ю 

результатом високого рівнѐ сформованості пізнавальних процесів, 

активності мисленнѐ, цілепокладаннѐ, організованості, усвідомленості 

навчальної діѐльності. 

Розвиток операційної компетентності здійсняютьсѐ на основі 

пізнавальних завдань та проблемних ситуацій, під час виконаннѐ ѐких 

удосконаляятьсѐ вміннѐ планувати та здійснявати пошукову діѐльність, 

застосовувати знаннѐ на практиці, втілявати проюкти. Характерними 

ознаками сформованості операційної компетентності ю вміннѐ 

усвідомлявати контекст завдань, створявати власний алгоритм вирішеннѐ 

проблемних ситуацій і пізнавальних завдань; осмислявати та здійснявати 

методи пошуку, аналізу, опрацяваннѐ навчальної інформації на основі 

послідовних розумових операцій; навички використовувати отримані 

знаннѐ на практиці і в житті. Рушійноя силоя операційної компетентності ю 

пізнавальний інтерес до нового навчального матеріалу, що формуютьсѐ за 

допомогоя різноманітних методичних прийомів, а саме, прийому 

новизни, семантизації, створеннѐ проблемної ситуації, прийому особистої 

значущості, динамічності, дослідницького прийому тощо. 

Прикладом можуть бути пізнавальні завданнѐ щодо основних 

властивостей біологічних систем та їх функції: «Відомо, що сумарний вміст 

ДНК у бактеріальній клітині набагато менший, ніж в еукаріотичній. 

Відповідно, менший і об’юм закодованої в них інформації. У середньому 

така ДНК містить кілька тисѐч генів, що набагато менше, ніж, наприклад, у 

клітинах лядини. Бактерії існуять у жерлах вулканів, ѐкі викидаять 

смертоносні оксиди сірки, їх можна зустріти у верхніх шарах атмосфери, де 
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пануять наднизькі температури тощо. Чим можна поѐснити те, що бактерії 

виѐвлѐять таку вражаячу різноманітність адаптації, завдѐки ѐким 

займаять найрізноманітніші екологічні ніші, ѐкі недоступні еукаріотам?». 

Набуттѐ учнѐми дослідницької компетентності, що вклячаю практичну 

та експериментальну складову навчаннѐ біології у профільних класах, ю 

ознакоя вмінь учнів реалізувати на практиці знаннѐ, творчий досвід, 

планувати, здійснявати експеримент, застосовувати біологічні методи 

дослідженнѐ, розроблѐти та обґрунтовувати хід дослідів, робити висновки.  

Пізнавальні завданнѐ длѐ розвитку учнѐми дослідницької 

компетентності повинні містити експериментальну складову, що потребую 

визначати основні понѐттѐ, опрацьовувати наукові джерела; формулявати 

мету, гіпотезу, методи дослідженнѐ, аналізувати отримані дані, коригувати 

хід експерименту, обґрунтовувати результати. 

Проіляструюмо викладене вище прикладами пізнавальних завдань: 

«Якби не існувала система осморегулѐції, загальна концентраціѐ 

розчинених речовин у клітині була би більше, ніж ззовні, концентраціѐ 

води також могла підвищитисѐ, що призвело би до розриву клітини. У 

чому сутність процесу осморегулѐції у тваринних, рослинних клітинах і 

клітинах бактерій? Длѐ поѐсненнѐ процесів осморегулѐції проведіть 

дослідженнѐ, що підтвердить вашу гіпотезу», «Сплануйте та проведіть 

експериментальне дослідженнѐ із вивченнѐ властивостей ферментів».  

Пізнавальна компетентність ѐк інтегрована ѐкість особистості 

визначаютьсѐ такими рисами: здатність учнів формулявати мету, планувати 

діѐльність; гнучкість, критичність, оригінальність, самостійність, швидкість, 

креативність мисленнѐ; уміннѐ аналізувати, узагальнявати, порівнявати 

біологічні системи та їх компоненти; активність під час розробки алгоритму 

рішеннѐ проблеми, генерації ідей, моделяваннѐ процесів і ѐвищ; здатність 

учнів  до самоконтроля та рефлексії. 

Пізнавальна компетентність формуютьсѐ на основі завдань, що 

передбачаять: установленнѐ сутності біологічних понѐть, внутрішніх 

взаюмозв’ѐзків і закономірностей біологічних систем, процесів; уміннѐ 

аналізувати окремі елементи об’юктів та процесів; знаннѐ теорій, законів, 

закономірностей, правил; особливостей будови структур, їх функцій; уміннѐ 

розглѐдати складові біологічних систем та їх властивості; установлявати 

причинно-наслідкові зв’ѐзки; розробку алгоритму дослідженнѐ та вміннѐ 

моделявати біологічні системи в стандартних та змінених умовах. 

Наведемо приклад таких пізнавальних завдань: «Виникненнѐ 

біохімічних циклів ю доволі загадковим, оскільки, на перший поглѐд, вони 
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можуть бути корисними тільки «у готовому стані». Існую дві гіпотези 

виникненнѐ циклу трикарбонових кислот (ЦТК). Згідно з першоя, ЦТК 

виник ще до поѐви перших організмів, але був відновним (функціонував у 

зворотному напрѐмі). Згідно з другоя, ЦТК міг виникнути ѐк результат 

замиканнѐ окислявальної та відновлявальної гілок, ѐкі раніш виконували 

різні функції. Наведіть ѐкомога більше аргументів, ѐкі б підтверджували 

або спростовували ту чи іншу гіпотезу».  

Проілястроване завданнѐ потребую таких розумових дій:  

усвідомленнѐ сутності та умов завданнѐ, висуваннѐ гіпотез щодо 

розв’ѐзаннѐ завданнѐ, розробка плану дослідженнѐ, вибір шлѐхів рішеннѐ, 

реалізаціѐ плану дослідженнѐ, аналіз та перевірка правильності 

пізнавальних дій, формуляваннѐ висновків.  

Пізнавальні завданнѐ повинні відповідати таким вимогам: бути 

різнорівневими, що даю можливість працявати учнѐм із різним рівнем 

сформованості пізнавальних умінь; науковими – відображати основні 

біологічні закони, правила, закономірності; ураховувати пізнавальні 

інтереси учнів; сприѐти розвиткові креативності, дивергентному та 

критичному мислення. 

Висновки. Дидактичні можливості пізнавальних завдань ѐк засобу 

формуваннѐ біологічної компетентності учнів профільних класів полѐгаять у 

тому, що вони забезпечуять: багаторівневу пізнавальну діѐльність; 

удосконаленнѐ навичок пошуку, аналізу, узагальненнѐ інформації; 

формуваннѐ наукового світоглѐду та природничо-наукового стиля мисленнѐ; 

підвищеннѐ рівнѐ пізнавального інтересу та формуваннѐ мотивів учіннѐ; 

ускладненнѐ мисленнювих процесів; розвиток наукової інтуїції, критичного, 

нелінійного мисленнѐ; уміннѐ вирішувати проблемні ситуації; підвищеннѐ 

ѐкості знань учнів – діювості, глибини, системності, міцності, цілісності; 

можливість самореалізації та самовдосконаленнѐ учнів.  

Перспектива подальших досліджень полѐгаю в розробці та 

теоретичному обґрунтуванні методичного інструментарія формуваннѐ 

біологічної компетентності учнів профільних класів. 
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РЕЗЮМЕ 

Генкал Светлана. Познавательные заданиѐ как способ формированиѐ 
биологической компетентности учащихсѐ профильных классов. 

В статье обосновываетсѐ возможность формированиѐ биологической 
компетентности путем применениѐ познавательных заданий. Отмечаетсѐ, что 
современные требованиѐ к биологическому компоненту естественно-научного 
образованиѐ ставѐт перед педагогической наукой заданиѐ усовершенствованиѐ 
технологий, форм, методов обучениѐ, которые обеспечиваят развитие 
креативности, самостоѐтельности учащихсѐ. Акцентируетсѐ внимание на том, 
что существует противоречие между несовершенством методического 
инструментариѐ, что ставит под сомнение достижение цели профильного 
обучениѐ, и необходимостья внедрениѐ компетентностного подхода к обучения 
учащихсѐ профильных классов. Обосновываятсѐ дидактичестие возможности  
познавательных заданий как способа формированиѐ всех составлѐящих 
биологической компетентности. 

Ключевые слова: профильное обучение, учебные заданиѐ, познавательные 
заданиѐ, предметнаѐ компетентность, биологическаѐ компетентность, 
фундаментализациѐ естественно-научной підготовки, самореализациѐ,  
самоактуализациѐ.  

SUMMARY 
Genkal Svitlana. Cognitive tasks as a means of forming the biological competence of 

students of specialized classes. 
The article substantiates the possibility of forming the biological competence of 

students of specialized classes through the use of cognitive tasks. It is noted that modern 
requirements for the biological component of Science education put before the pedagogical 
science the task of improving technologies, forms, teaching methods that ensure creativity 
development and students’ independence. It is emphasized that there is a contradiction 
between the imperfection of methodological tools, which calls into question the achievement 
of the goal of specialized education, and the need to introduce a competence-based 
approach to teaching students of specialized classes. Profile training is the final stage of 
training, so it performs a fundamental function in the process of forming effective, systematic 
knowledge and cognitive experience. 

The practical aspect of achieving the goal of biological profile education involves 
acquiring skills of practical, research, design, cognitive and exploratory activities. The 
axiological aspect of teaching biology is manifested in the awareness of the value of such 
categories as “life”, “knowledge”, “nature”, “health”, in the upbringing of a careful attitude 
to nature as a universal value. The cognitive component of biological profile education is 
focused on mastering the methodology of cognition of living nature, the establishment of 
causal, interdisciplinary and intradisciplinary links during implementation of acquired 
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knowledge and their generalization. Solving the tasks of specialized training, improving the 
procedural component, namely, formation of biological competence, led to the search for 
tools that would increase the efficiency of the educational process in high school. 

The article substantiates the didactic possibilities of cognitive tasks as a means of 
forming all components of the biological competence: logical-content, operational, research, 
cognitive. The use of cognitive tasks as a means of forming the biological competence 
provides: improving the quality, depth, strength, integrity of students’ knowledge; 
development of scientific intuition, critical, nonlinear thinking; ability to solve problem 
situations; improving skills of search, analysis, generalization of information; mastering the 
Science picture of the world, basic laws and patterns, fundamental ideas, principles, modern 
representations about the development of biological systems; understanding the structure 
and their functional features, evolution, relationship with the environment; increasing the 
level of cognitive interest, motivation and readiness for further learning. 

Key words: profile education, educational tasks, cognitive tasks, subject competence, 
biological competence, fundamentalization of Science preparation, self-realization, self-
actualization. 
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У статті представлено й теоретично обґрунтовано різні підходи до 

тлумаченнѐ понѐттѐ «готовність» у психолого-педагогічній літературі. 

Проаналізовано періоди  розвитку готовності лядини до здійсненнѐ певного виду 

діѐльності. Розглѐнуто два основні підходи до трактуваннѐ сутності готовності ѐк 

психологічного феномену. Здійснено аналіз дефініції «готовність» ѐк фізіологічної 

природи, своюрідного стану суб’юкта з впливом на загальне підвищеннѐ активності 

роботи головного мозку. Автором розкрито особливість готовності до професійної 

діѐльності. Передбачено перспективу подальших досліджень проблеми формуваннѐ 

готовності в учителів початкової школи ѐк цілісної системи та результату 

педагогічного процесу. 

Ключові слова: готовність, учителі початкової школи, готовність до діѐльності 

ѐк психологічного стану, чинники підґрунтѐ готовності до діѐльності, періоди розвитку 

готовності, професійна готовність, фізіологічний механізм готовності. 
 

Постановка проблеми. Ефективність будь-ѐкої діѐльності визначаютьсѐ, 

насамперед, психологічноя та практичноя готовністя лядини до її 

виконаннѐ. На сьогодні ю актуальноя необхідність розглѐнути дефініція 

«готовність» учителів початкової школи до реалізації організаційних форм 

навчаннѐ. Це дослідженнѐ маю теоретично, а потім і експериментально, 
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довести, що, по-перше, проблема готовності вчителів таки ю і, по-друге, 

заклади ППО маять знайти шлѐхи рішеннѐ, ѐкі можуть бути впроваджені 

викладачами, щоб допомогти вчителѐм бути готовими до діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Вагомий внесок у трактуваннѐ дефініції 

«готовність» у різні часи зробили видатні педагоги й учені. «Готовність» у 

психолого-педагогічній літературі розглѐдали ѐк: проѐв усіх граней 

особистості, ѐкі забезпечуять можливість ефективно виконувати професійні 

функції (Бюкерова, 2010); стан, при ѐкому організм краще пристосовуютьсѐ до 

асоціяваннѐ певних поюднань стимулів і реакцій (Войтко, 1982); цілісне 

особистісне утвореннѐ, що інтегрую сукупність внутрішніх суб’юктивних 

чинників окремої діѐльності та досліджуютьсѐ (Гончаренко, 2000); юдність 

афективного, емоційного стану, когнітивних утворень, переконань і 

поведінкових актів у виглѐді навичок і стійких реакцій (Дьѐченко та 

Кандибович, 2004); психічний стан особистості, що визначаю потенційну 

активізація психічних функцій під час виконаннѐ певної діѐльності (Дурай-

Новакова, 1983); установка, спрѐмована на виконаннѐ певних дій, ѐка 

передбачаю наѐвність сформованих знань, умінь і навичок, а також здатності 

до протидії перешкодам, що виникаять під час виконаннѐ дії (Зінченко та 

Мещерѐков, 1997); синтез ѐкостей особистості, що зумовляять її придатність 

до діѐльності (Крутецький, 1972); сформованість психологічних властивостей, 

без ѐких неможливе успішне оволодіннѐ діѐльністя (Ложкін, 2011); результат 

процесу підготовки та соціально-педагогічної діѐльності (Ліненко,1996); 

особливий стан, що маю складну динамічну структуру і ю проѐвом сукупності 

взаюмопов’ѐзаних мотиваційних і стійких вольових характеристик особистості 

(Мехіладзе, 1986); свідомий вибір професії відповідно до здібностей і 

можливостей особистості (Павлятенков та Крижко, 2006); суб’юктивний стан 

особистості, ѐка усвідомляю себе здатноя й підготовленоя до тіюї чи іншої 

діѐльності та прагне до її виконаннѐ; результат трудового вихованнѐ, 

професійного навчаннѐ, психологічної підготовки та психологічної мобілізації 

(Платонов, 1984); певний рівень у розвитку особистості, що передбачаю 

сформованість цілісної структурованої системи ціннісних, когнітивних, 

емоційно-вольових і операційно-поведінкових ѐкостей особистості, ѐкі 

забезпечуять оптимальне оріюнтуваннѐ в діѐльності (Реан та Коломинський, 

2001); визначальна ознака установки, ѐка виѐвлѐютьсѐ в усіх випадках 

поведінкової активності суб’юкта; пристосуваннѐ можливостей особистості 

длѐ успішних дій у даний момент, внутрішню налаштуваннѐ особистості на 

певну поведінку під час виконаннѐ задач, установка на активні та 

цілеспрѐмовані дії (Узнадзе, 2001); активно-діювий стан особистості, 
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установка на певну поведінку, мобілізаціѐ сил длѐ виконаннѐ завданнѐ 

(Шадських, 2006); високий рівень розвитку мотиваційних, пізнавальних, 

емоційних та вольових процесів особистості, колективу, ѐкий забезпечую успіх 

майбутньої діѐльності; адекватна установка на майбутня діѐльність 

(Ярмаченко, 1996). 

Таким чином, детальний аналіз психолого-педагогічної літератури 

засвідчив необхідність дослідженнѐ дефініції «готовність» учителів 

початкової школи. 

Мета статті полѐгаю в теоретичному обґрунтуванні дефініції 

«готовність» у психолого-педагогічній літературі.  

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури; 

узагальненнѐ напрацявань вітчизнѐних та зарубіжних учених із визначеної 

проблеми; систематизаціѐ отриманої інформації.   

Виклад основного матеріалу. В академічному словнику української 

мови «готовність» тлумачитьсѐ ѐк стан готового; бажаннѐ зробити що-

небудь (Білодід, 1980, с. 148). За визначеннѐм В. Далѐ, «готовність» – стан і 

властивість лядини, ѐка може та бажаю щось виконати; у словнику 

С. Ожегова це понѐттѐ трактуютьсѐ ѐк «згода зробити що-небудь» (Ожегов, 

1960, с. 122). 

Дефініціѐ «готовність» широко розглѐдаютьсѐ у психологічній літературі, 

однак учені дещо по-різному тлумачать це понѐттѐ. Так, у Великому 

психологічному словнику за редакціюя Б. Мещерѐкова та В. Зінченка 

готовність до дії (з англ. readiness to action) визначаютьсѐ ѐк стан мобілізації 

всіх психофізіологічних систем лядини, що забезпечуять ефективне 

виконаннѐ певних дій (Мещерѐков та Зінченко, 2008, с. 101). У словнику 

психологічних понѐть, ѐкі містѐтьсѐ в підручнику М. Варіѐ «Загальна 

психологіѐ», готовність розглѐдаютьсѐ ѐк стан мобілізації психофізіологічних 

систем перед майбутньоя діѐльністя (Варій, 2009, с. 991). На жаль, у 

педагогічних словниках та енциклопедіѐх цьому понѐття не приділено 

належної уваги, лише в довідково-аналітичній праці «Енциклопедіѐ освіти», 

ѐка вміщую різноманітну інформація з теорії, історії та практики української 

педагогічної і психологічної науки, зазначаютьсѐ, що готовність – це стан 

мобілізації психологічних і психофізіологічних систем лядини, ѐкі 

забезпечуять виконаннѐ певної діѐльності (Кремень, 2008, с. 136). 

Вивчення готовності до діѐльності ѐк психічного стану, що дозволѐю 

успішно виконувати професійні завданнѐ (функціональний підхід), 

приділѐлосѐ багато уваги в наукових працѐх В. Дорохіної і С. Равикович 

(1989), О. Запорожцѐ (1958), А. Зосімовського та Л. Гапоненка (1991), 
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О. Ковальова (1965), М. Левітова (1964), Б. Ломова (1984), Ш. Надірашвілі 

(1990), В. Семиченко (2001), Д. Узнадзе (1961), О. Ухтомського (1951), 

Е. Фарапонової (1985) та ін. Особистісний підхід, за ѐким готовність 

трактуютьсѐ ѐк інтегральна ѐкість особистості, подано у працѐх В. Бодрова 

(1991), М. Гинзбурга (1996), Л. Головей (1996), М. Дьѐченка і Л. Кандибович 

(1976), С. Максименка і О. Пелеха (1994), А. Маркової (1996), В. Молѐко 

(1989), Є. Романової (1992), В. Сластьоніна (2010) та ін. 

Аналіз наукових досліджень дозволѐю зробити висновок, що 

готовність ѐк інтегральна ѐкість ю взаюмодіюя двох основних характеристик: 

психоемоційного стану та психологічної характеристики особистості, ѐкі 

проѐвлѐятьсѐ у взаюмній збалансованості. Саме юдність афективного, 

емоційного початку, когнітивних утворень, переконань і поведінкових актів 

у виглѐді навичок, стійких реакцій ю виразом сформованості психологічної 

готовності лядини до певного виду діѐльності. 

Наприкінці ХХ ст. М. Дьѐченко та Л. Кандибович готовність до 

діѐльності трактували ѐк цілеспрѐмований виѐв особистісних властивостей 

лядини, зокрема переконань, поглѐдів, мотивів, почуттів, вольових та 

інтелектуальних ѐкостей, знань, навичок, умінь, установок, вважаячи, що 

така готовність ю результатом ідейної, морально-політичної, психологічної, 

професійної та фізичної підготовки (Дьѐченко та Кандибович, 1976). 

Розглѐдаячи складні види діѐльності, ці автори виділили чинники, ѐкі 

складаять підґрунтѐ готовності до діѐльності, а саме:  

 «осмисленнѐ своїх потреб, вимог суспільства, колективу, або 

завдань, поставлених іншими лядьми; 

 усвідомленнѐ цілей, реалізаціѐ ѐких забезпечить розв’ѐзаннѐ 

накресленого завданнѐ; 

 осмисленнѐ й оцінка умов, за ѐких здійсняватимутьсѐ майбутні дії, 

актуалізаціѐ досвіду, пов’ѐзаного в минулому з виконаннѐм завдань і 

вимог подібного характеру;  

 визначеннѐ на основі досвіду й оцінки умов діѐльності найбільш 

вірогідних способів розв’ѐзаннѐ завдань;  

 прогнозуваннѐ перебігу своїх інтелектуальних, емоційних, 

мотиваційних і вольових процесів, оцінка співвідношеннѐ власних 

можливостей, рівнѐ домагань та ступенѐ досѐгненнѐ певного результату;  

 мобілізаціѐ сил відповідно до мотивів праці та завдань, 

використаннѐ самонавіяваннѐ у процесі досѐгненнѐ цілей» (Дьѐченко та 

Кандибович, 1976, с.19). 
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Вагомий внесок у розробку різних аспектів психологічної готовності  

учителів на початку 70-х рр. ХХ ст. зробили відомі вітчизнѐні психологи 

Г. Костяк, Д. Ніколенко, О. Раювський та ін., длѐ ѐких, через історичні умови 

становленнѐ і розвитку психології ѐк науки, освітѐнська галузь виѐвиласѐ 

головним осередком, що визначив загальний напрѐм психологічних і 

педагогічних досліджень в Україні (Костяк, 1978 ). 

Аналіз літературних джерел засвідчив, що вивченнѐ проблеми 

готовності лядини до здійсненнѐ певного виду діѐльності маю давня 

історія із властивими їй періодами розвитку, а саме: 

1) кінець ХІХ – початок ХХ ст. – вивчаятьсѐ питаннѐ готовності в 

контексті теорії рефлексів І. Павлова; 

2) 20 – 40-і рр. ХХ ст. – досліджуятьсѐ нейрофізіологічні механізми 

регулѐції й саморегулѐції поведінки лядини та ролі психологічної 

готовності ѐк одного з механізмів її успішності в певному виді діѐльності; 

3) 50 – 60-і рр. ХХ ст. – активізуятьсѐ дослідженнѐ готовності з позиції 

діѐльнісного підходу, когнітивної концепції діѐльності та саморегулѐції на 

рівні фізіологічних і психологічних механізмів (установки, потреби, 

мотиви); 

4) 70-і рр. ХХ ст. й до нашого часу – активно розроблѐютьсѐ теоріѐ 

психологічної готовності до різних видів діѐльності, збагачуютьсѐ понѐттѐ 

«психологічна готовність до праці» та вводѐтьсѐ терміни «професійна 

готовність», «готовність до професійної діѐльності» тощо. 

На згаданих вище етапах розвитку психологічного феномену 

«готовність» відбуваласѐ зміна підходів до трактуваннѐ сутності і змісту 

цього понѐттѐ. У більшості психолого-педагогічних дослідженнѐх готовність 

розглѐдаютьсѐ ѐк фундаментальна умова виконаннѐ лядиноя певної дії чи 

діѐльності. Однак, тут слід ураховувати, що складність виѐвленнѐ 

педагогічних умов і дослідженнѐ методів формуваннѐ готовності 

особистості до професійної (педагогічної) діѐльності зумовляютьсѐ 

відсутністя юдиного тлумаченнѐ цього понѐттѐ, тому й актуалізую вивченнѐ 

його змісту та сутності з поглѐду фізіології, психології і педагогіки.  

Вище зазначене свідчить про два основні підходи до трактуваннѐ 

сутності готовності ѐк психологічного феномену: 

1) функціональний – передбачаю вивченнѐ готовності ѐк певного 

тимчасового психічного стану, ѐкий забезпечую високий рівень досѐгнень 

(натхненнѐ, наснага, задоволеність, зосередженість тощо); 

2) особистісний – коли готовність розуміютьсѐ ѐк інтегральне 

утвореннѐ особистості, що містить мотиваційний, когнітивний, емоційно-
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вольовий компоненти, знаннѐ, уміннѐ, навички, особистісні ѐкості, 

адекватні вимогам діѐльності; при цьому підході готовність, будучи 

результатом підготовки (підготовленості) до певного виду діѐльності, 

формую стійкі характеристики особистості (поглѐди, внутрішні 

переконаннѐ, інтереси, потреби, цінності). 

З початку 80-х рр. XX ст. готовність учителѐ до професійної діѐльності 

стала предметом спеціальних педагогічних досліджень. Так, готовність до 

педагогічної діѐльності В. Сластьонін визначаю ѐк особливий психічний 

стан, що характеризуютьсѐ наѐвністя в суб’юкта образу структури певної дії 

та постійноя спрѐмованістя свідомості на її виконаннѐ. Чинниками, ѐкі 

сприѐять оптимізації процесу формуваннѐ готовності, науковець вважаю 

теоретичну і практичну підготовку вчителів початкової школи до 

педагогічної діѐльності, розвиток у них адекватної мотивації і професійно 

важливих ѐкостей особистості. Р. Пенькова цей феномен розглѐдаю ѐк 

прагненнѐ та здатність учителів виконувати свої професійні функції, а 

формуваннѐ ціюї ѐкості, на її думку, передбачаю опануваннѐ ними 

способами педагогічної діѐльності та розвиток професійної мотивації 

(Пенькова, 1994). 

К. Дурай-Новакова пропоную розглѐдати професійну готовність ѐк 

складне структурне утвореннѐ, оріюнтоване на повне й успішне виконаннѐ 

різних функцій учителѐ, центральним ѐдром ѐкого ю позитивні установки, 

мотиви та освоюні цінності учительської професії (Дурай-Новакова, 1983). 

З-поміж сучасних науковців готовність до педагогічної діѐльності 

Л. Рибалко розумію ѐк особистісні інтегровані новоутвореннѐ в мисленні, 

свідомості, самосвідомості, ѐкостѐх особистості вчителѐ (інтелектуальних, 

психічних, фізичних та ін.), ѐкі забезпечуять продуктивне виконаннѐ 

педагогічної діѐльності (Рибалко, 2008). 

Л. Кондрашова цей феномен трактую ѐк юдність морального та 

психологічного: професійно-моральні поглѐди й переконаннѐ, професійну 

спрѐмованість психічних процесів, самовладаннѐ, педагогічний оптимізм, 

працездатність, налаштованість на педагогічну праця, здатність до 

подоланнѐ труднощів, самооцінку її результатів, потребу в професійному 

самовихованні, ѐкі забезпечуять високі результати педагогічної роботи 

(Кондрашова, 2006). Ю. Пелех готовність до педагогічної діѐльності вважаю 

інтегрованоя ѐкістя особистості, ѐка спрѐмована на адекватну реакція 

щодо можливості ситуативного вирішеннѐ універсальних (різнопланових) 

освітніх завдань із допомогоя активізації та застосуваннѐ набутої в 

навчально-виховному процесі системи компетенцій (Пелех, 2009). 
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Зокрема, вітчизнѐні та зарубіжні фізіологи зазначаять, що готовність 

ѐк своюрідний стан суб’юкта не може виникнути поза загальним 

підвищеннѐм активності роботи головного мозку, звідси, фізіологічним 

механізмом готовності ю певний функціональний рівень кори та підкірки 

головного мозку, певний стан усіх систем та органів лядського організму 

(дихальної, серцево-судинної, м’ѐзової, ендокринної та ін.). Такий розподіл 

ю умовним, бо реально «готовність особистості та готовність організму 

перебуваять у юдності, а їх виникненнѐ й перебіг забезпечуятьсѐ роботоя 

центральної нервової системи» (Ухтомський, 2002, с. 122). 

Як зазначалосѐ вище, у вітчизнѐній фізіології наприкінці ХІХ – початку 

ХХ ст. І. Павловим активно вивчалисѐ питаннѐ готовності з позиції теорії 

рефлексів, а саме: елементарні форми готовності до поведінки виникаять 

на основі безумовних рефлексів – оріюнтовного, захисного, статевого тощо. 

Тому механізмом складних форм готовності, на його думку, ю, насамперед, 

умовно рефлекторна діѐльність мозку, а корковим апаратом – лобові долі 

мозку, ѐкі відіграять вирішальну роль у забезпеченні свідомої діѐльності 

лядини (Павлов, 1952). 

Одним із перших розпочав вивченнѐ фізіологічної природи 

готовності до дії О. Ухтомський, запропонувавши теорія про «оперативний 

спокій». «Оперативний спокій, – писав відомий учений-фізіолог, – ю 

готовністя до дії, ѐка може встановляватисѐ на різних ступенѐх. Більш 

високоорганізована здатність до оперативного спокоя ю водночас і більш 

організованоя, терміновоя готовністя до дії» (Ухтомський, 1951, с. 129). 

Длѐ розуміннѐ фізіологічного механізму готовності та її 

функціонуваннѐ в діѐльності важливе значеннѐ також маять положеннѐ 

О. Ухтомського про домінанту, ѐка ю тимчасово пануячоя рефлекторноя 

системоя, що спрѐмовую роботу нервових центрів у конкретний момент 

часу. Домінанта об’юдную весь організм у юдине ціле, забезпечую активне 

вибіркове пристосуваннѐ до зовнішніх умов, а отже – уможливляю 

виникненнѐ та збереженнѐ психологічної готовності (Ухтомський, 2002). 

Інший відомий нейрофізіолог, автор концепції «фізіології активності» 

М. Бернштейн, пов’ѐзував механізм готовності з порушеннѐм системи 

умовних зв’ѐзків. Він зазначав, що в підтримці та реалізації психологічної 

готовності бере участь ретикулѐрна формаціѐ, ѐка забезпечую необхідноя 

енергіюя кору головного мозку, затримую імпульси, що гальмуять її тонус і 

темп роботи, та пропускаю, насамперед, імпульси збудженнѐ, найбільш 

життюво важливі в даний момент (Бернштейн, 1990). 
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Підводѐчи підсумок аналізу досліджень готовності з поглѐду 

фізіології, робимо висновок, що фізіологічним механізмом готовності 

лядини до діѐльності ю високий рівень збудженнѐ кори головного мозку, її 

лобових доль, пануваннѐ функціональної системи, що відповідаю умовам і 

завданнѐм майбутньої діѐльності та їх можливим змінам. 

Відомо, що готовність ю одніюя з головних умов виконаннѐ лядиноя 

своюї професійної діѐльності. Дефініціѐ «готовність до праці» була 

поглиблена й конкретизована в наукових розвідках відомого вітчизнѐного 

психолога В. Молѐко, ѐкому належить пріоритет у конкретизації змісту й 

обсѐгу ціюї категорії в педагогічній психології, – спочатку в контексті 

психології творчості (Молѐко, 1978), а згодом, – у започаткованому ним 

окремому, більш широкому напрѐмі, – творчій конструктології (Молѐко, 

2007). Під готовністя до праці вчений розумію складне особистісне 

утвореннѐ, багатокомпонентну систему, сукупність складників ѐкої надаю 

особистості змогу виконувати конкретну роботу (Молѐко, 1989). 

Особливістя готовності до професійної діѐльності, на думку 

О. Бодальова, ю інтегративний характер, ѐкий виѐвлѐютьсѐ в упорѐдкуванні 

її внутрішніх структур, гармонійності основних компонентів особистості 

професіонала, а також у стійкості, стабільності та послідовності їх 

функціонуваннѐ. Тобто професійна готовність маю ознаки, що свідчать про 

юдність, цілісність особистості, її здатність до продуктивної професійної 

діѐльності (Бодальов, 1998). 

Нам імпоную визначеннѐ готовності до професійної діѐльності за 

А. Ліненко, ѐка під нея розумію цілісне багаторівневе утвореннѐ, що 

характеризую емоційно-когнітивну, вольову мобілізаційність суб’юкта в 

момент його залученнѐ до діѐльності певного спрѐмуваннѐ та передбачаю 

усвідомлену особистістя мотивація щодо виконаннѐ ціюї діѐльності 

(Ліненко, 1996, с. 56). 

Аналізуячи природу феномена «готовність до професійної 

діѐльності», вчені (Дьѐченко, 1976, 1985;  Жваніѐ, 2015; Костяченко, 2011 

та ін.) одностайні в тому, що її сутність полѐгаю у вираженні спрѐмованості 

особистості на діѐльність взагалі та на діѐльність у межах її різних вузьких, 

професійно оріюнтованих завдань. Водночас, цей феномен, функціонуячи 

в кожній із професійних сфер діѐльності фахівцѐ та будучи зумовленим 

диференціаціюя професійних знань у межах цих сфер, маю в кожному 

окремому випадку конкретний специфічний проѐв (Жваніѐ, 2015, с. 71). 

Слід зазначити, що предметом нашого дослідженнѐ ю готовність до 

реалізації організаційних форм в умовах освітнього середовища.  
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Аналіз значної кількості дисертаційних досліджень, що виконувалисѐ 

з початку ХХІ ст., дозволив виокремити з-поміж сучасних вітчизнѐних 

науковців, насамперед, таких, ѐкі ґрунтовно вивчали феномен готовності 

учителів початкової школи до різних видів професійної діѐльності . 

Сучасні вітчизнѐні науковці, ѐкі вивчали феномен готовності вчителів 

до різних видів професійної діѐльності, а саме готовності до впровадженнѐ 

інновацій (Гавриш, 2006); педагогічного моделяваннѐ (Бахмат, 2011); 

складаннѐ та розв’ѐзуваннѐ навчально-пізнавальних завдань (Бельчева, 

2007); застосуваннѐ інтерактивних технологій навчаннѐ (Бюкірова, 2010); 

професійного саморозвитку засобами проективної технології (Бистрякова, 

2009); моделяваннѐ освітнього середовища (Водолазська, 2015); навчаннѐ 

ігрового дизайну (Жлудько, 2015); організації контроля за навчальноя 

діѐльністя (Завіна, 1996); проектуваннѐ інформаційно-комунікаційного 

середовища (Лецяк, 2015); формуваннѐ навчально-пізнавальної 

компетентності (Олійник, 2015); розвитку креативності (Фадююв, 2006);  

організації дизайнерської діѐльності (Холостенко, 2012); особистісно 

оріюнтованого навчаннѐ (Шаповал, 2007). 

На наш поглѐд, таке трактуваннѐ дефініції даю змогу оцінити її ѐк 

цілісну систему та результат педагогічного процесу, ѐкий підтверджую 

проблему формуваннѐ готовності в учителів початкової школи в контексті 

нашого дослідженнѐ.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, учитель повинен бути готовим до реалізації завдань щодо 

модернізації освітнього процесу в контексті компетентнісного підходу. 

Готовність учителѐ початкової школи до організаційних форм навчаннѐ 

учнів передбачаю його психологічну, методичну і предметну підготовку, а 

також сформованість низки особистих ѐкостей (фізіологічну підготовку) 

(Колбіна, 2008; Овчарук, 2004; Ратушинська, 2013).  

Основоя сучасної професійної діѐльності вчителѐ початкової школи ю 

його готовність ѐк високопрофесійного фахівцѐ, ознайомленого із 

сучасними світовими вимогами до освітнього процесу у школі першого 

ступенѐ; готового до організації навчальної діѐльності молодших школѐрів 

ѐк педагогічної взаюмодії, спрѐмованої на розвиток особистості кожного з 

них; здатного здійснявати підготовку молодших школѐрів до творчого 

виконаннѐ стандартних і нестандартних завдань життютворчості (Левина, 

2001; Новик, 2016). 

Очевидно, що в сучасних умовах справжнім професіоналом може 

бути лише той фахівець, ѐкий «здатний творчо застосовувати набутий 
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капітал знань, самостійно здобувати й опрацьовувати та використовувати 

інформація, зміняватисѐ сам і змінявати своя діѐльність, наповнявати її 

сучасним змістом; набувати необхідних длѐ цього вмінь та особистісних 

ѐкостей, мислити нелінійно, прагнути постійного самовдосконаленнѐ» 

(Бишова, 2008, с. 6-9).  

Вимоги до підвищеннѐ ѐкості початкової освіти безпосередньо 

пов’ѐзані з удосконаленнѐм рівнѐ професійної перепідготовки педагога. Поле 

діѐльності вчителѐ початкової школи значно розширяятьсѐ під впливом 

вимог до результатів початкового етапу шкільної освіти. Таким чином, 

удосконаленнѐ педагогічної освіти маю передбачати швидке реагуваннѐ на 

потреби початкової школи, насамперед, щодо розвитку діѐльності 

здобувачів, акценту розвивальної оріюнтації освітнього процесу, переважаннѐ 

гуманістичних підходів у виглѐді особистісно зоріюнтованого навчаннѐ, 

мотивуваннѐ здобувачів до навчаннѐ та формуваннѐ в них уміннѐ вчитисѐ. 

Відповідно, наукові пошуки передбачаять два основні напрѐми досліджень: 

з одного боку, це вивченнѐ особливостей готовності вчителів початкової 

школи, а з іншого, вивченнѐ способів організації  форм навчаннѐ.  

Спираячись на напрацяваннѐ науковців, під готовністя вчителѐ 

початкової школи до педагогічної діѐльності розуміюмо інтегровану ѐкість 

особистості, ѐка містить мотиваційні, змістові, процесуальні та рефлексивні 

компоненти, що у своїй сукупності складаять цілісну систему й 

характеризуятьсѐ низкоя взаюмозв’ѐзків і взаюмовпливів: особистісне 

новоутвореннѐ, ѐке охопляю мотивація до модернізації й оптимізації 

діѐльності здобувача, теоретичні знаннѐ про зміст і форми навчальної 

діѐльності, практичні вміннѐ та навички їх застосуваннѐ, здатність до 

критичної самооцінки й оцінки результатів своюї діѐльності. 

Перспективу подальшого наукового дослідженнѐ вбачаюмо в 

розвідці дефініції «готовність» учителів початкової школи до реалізації 

організаційних форм навчаннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Гуркова Татьяна. Дефинициѐ понѐтиѐ «готовность» в психолого-педагогической 

литературе. 
В статье представлены и теоретически обоснованы различные подходы к 

толкования понѐтиѐ «готовность» в психолого-педагогической литературе. 
Проанализированы периоды развитиѐ готовности человека к совершения 
определенного вида деѐтельности. Рассмотрены два основных подхода к трактовке 
сущности готовности как психологического феномена. 

Осуществлен анализ дефиниции «готовность» как физиологической природы, 
своеобразного состоѐниѐ субъекта с влиѐнием на общее повышение активности 
работы головного мозга. Автором раскрыто особенность готовности к 
профессиональной деѐтельности. Предусмотрено перспективу дальнейших 
исследований проблемы формированиѐ готовности у учителей начальной школы как 
целостной системы и результата педагогического процесса. 

Ключевые слова: готовность, учитель начальной школы, готовность к 
деѐтельности как психологическое состоѐние, факторы основ готовности к 
деѐтельности, периоды развитиѐ готовности, профессиональнаѐ готовность, 
физиологический механизм готовности.  

SUMMARY 
Hurkova Tetуana. The definition of the concept "readiness" in the psychological-

pedagogical literature. 
The article presents and theoretically substantiates various approaches to the 

interpretation of the concept of “readiness” in the psychological and pedagogical literature. 
The aim of the article is to analyze the theoretical reasoning of the definition of 

“readiness” in pedagogy and psychology. To achieve this goal, methods of analysis of 
psychological and pedagogical literature were used; generalization of achievements of domestic 
and foreign scientists on a certain problem; systematization of the received information. 

After analyzing the psychological and pedagogical literature, we can say that the 
issue of “readiness” of teachers, scientists have been addressed constantly. 

The article analyzes the periods of human readiness to carry out a certain type of 
activity. Two main approaches to the interpretation of the essence of readiness as a 
psychological phenomenon are considered. The analysis of the definition of “readiness” as a 
physiological nature, a peculiar state of the subject with an impact on the overall increase in 
the activity of the brain. The author reveals the peculiarity of readiness for professional 
activity. Emphasis is placed on a thorough study of the phenomenon of readiness of primary 
school teachers for various types of professional activities. 

It is noted that today it is necessary to consider the definition of “readiness” of 
primary school teachers to implement organizational forms of learning in the educational 
environment. The scientific research involves two main areas of study: on the one hand, it is 
the study of the characteristics of the readiness of primary school teachers, and on the other 
hand, the study of ways of organizing forms of learning. 

The perspective of further research on the problem of forming the readiness of 
primary school teachers as an integral system and the result of the pedagogical process is 
provided.  

Key words: readiness, primary school teachers, readiness for activity as a 
psychological state, factors of the basis of readiness for activity, periods of readiness 
development, professional readiness, physiological mechanism of readiness. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ БУКОВИНИ 
 

Активна позиціѐ преси у висвітленні проблем фізичного вихованнѐ дітей та 
молоді актуальна в наш час. Тому метоя дослідженнѐ виокремлено визначеннѐ 
сучасних тенденцій висвітленнѐ проблем фізичної культури і спорту в ЗМІ Буковини. 
Длѐ чого застосовано комплекс загальнонаукових, конкретно-наукових та 
емпіричних методів. Серед видань, що діять у Чернівецькій області, виокремлені ті, 
що розглѐдаять аспекти фізичного вихованнѐ населеннѐ края, здорового способу 
життѐ та розвитку спорту: районні газети – «Вижницькі обрії», «Голос края», 
«Карпати», «Хотинські вісті»; педагогічна «Освіта Буковини» тощо. Виокремлено 
основні тематичні напрѐми: результати змагань з видів спорту різних рівнів; 
історіѐ спортивного руху в краї; популѐризаціѐ здорового способу життѐ.  

Ключові слова: Буковина, газети, діти, здоров’ѐ, публікації, молодь, спорт, 
фізичне вихованнѐ. 

 

Постановка проблеми. Активна позиціѐ преси щодо проблем 

фізичного вихованнѐ дітей та молоді актуальна й сьогодні ‒ в умовах світової 

пандемії «Covid 19» та визнаннѐ здоров’ѐ населеннѐ ѐк важливого чиннику 

національної безпеки і державотвореннѐ, низького рівнѐ зоріюнтованості 

фізичного вихованнѐ дітей та молоді на сучасні форми рухової активності 

(застаріла матеріально-технічна база, низький рівень обізнаності та 

підготовленості вчителів і тренерів тощо), фактичної заміни рухової діѐльності 

ігровоя діѐльністя он лайн, спонсоруваннѐ спорту алкогольними та 

тятяновими компаніѐми (Кость, 2008; Свінціцький, 2013, с. 7-13). 

Тому на часі ю потреба переосмисленнѐ сутності й вагомості 

презентації аспектів фізичного вихованнѐ і спорту в сучасних засобах 

масової інформації, модернізації впливу преси на дітей та молодь 

відповідно до сучасних викликів, розробки й апробації системного, 

ретельно вивіреного, науково обґрунтованого і довготермінового плану 

дій, результати ѐкого стануть відчутні в перспективі.  

Аналіз актуальних досліджень. Ґенеза висвітленнѐ проблем 

фізичного вихованнѐ в засобах масової інформації ѐк повноцінної 

складової системи пропаганди, становленнѐ преси ѐк ефективного 

інструменту вирішеннѐ завдань розвитку галузі фізичної культури і спорту, 

фізичного вихованнѐ розглѐнуті й систематизовані А. Гусювим, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

331 

Ю. Сазоновоя, І. Свістельник (Сазонова, 2017; Свістельник, 2010). Аспекти 

популѐризації фізичного вихованнѐ та спорту ѐк напрѐму діѐльності 

студентських і фізкультурно-спортивних товариств різних історичних 

періодів на Буковині вивчали М. Кожокар, Ю. Тумак, пресу ѐк складову 

системи управліннѐ фізичного вихованнѐ в краї – О. Цибаняк, а її вплив на 

громадське усвідомленнѐ проблеми необхідності занѐть фізичними 

вправами ‒ Н. Гнесь, Т. Завгороднѐ, І. Стражнікова (Гусюв, 2016; Завгороднѐ 

та Стражнікова, 2016; Кожокар, 2018; Тумак, 2012; Цибаняк, 2008). 

Мета дослідження – визначеннѐ сучасних тенденцій висвітленнѐ 

проблем фізичної культури і спорту в засобах масової інформації Буковини.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети та реалізації 

поставлених завдань застосовано комплекс методів: загальнонаукові 

(аналіз, синтез, абстрагуваннѐ та конкретизаціѐ, систематизаціѐ, 

класифікаціѐ, періодизаціѐ, узагальненнѐ й інтерпретаціѐ); конкретно 

наукові: метод термінологічного аналізу (сприѐв актуалізації сутності 

базових понѐть та встановлення їхнього системного підпорѐдкуваннѐ); 

логіко-системний аналіз значного масиву нормативних актів, наукових 

публікацій (було застосовано длѐ виѐвленнѐ та систематизації 

фактологічного матеріалу); історико-системний метод (використано длѐ 

створеннѐ цілісної картини висвітленнѐ проблем фізичного вихованнѐ 

дітей та молоді на сторінках преси края); емпіричні. 

Виклад основного матеріалу. Статтѐ 46 Закону «Про фізичне вихованнѐ 

і спорт» України, що регламентую основи інформаційного забезпеченнѐ у 

сфері фізичної культури і спорту, затвердила провідне завданнѐ засобів 

масової інформації в даній сфері: здійснити популѐризація а) оздоровчого 

значеннѐ фізичної культури, б) різних спортивних напрѐмів, в) досѐгнень 

українських спортсменів на міжнародній арені (Закон України «Про внесеннѐ 

змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших 

законодавчих актів України», 30-52). 

За попередніми даними, в Україні дію понад 10 тис. періодичних 

видань, 35 інформаційних агентств і близько 500 електронних мас-медіа. 9 % 

друкованих ЗМІ засновано державоя. За результатами опитуваннѐ 

Української маркетингової групи, ступінь охопленнѐ населеннѐ України 

різними засобами масової інформації становить: журнали – 18,9 %; газети – 

46,5 %; радіо – 52,5 %; телебаченнѐ – 93,3 % (Державний комітет 

телебаченнѐ і радіомовленнѐ України). Згідно зі статистичними даними 

Державного комітету телебаченнѐ і радіомовленнѐ України за 2019 р., газети 

ѐк засоби масової інформації розділѐлисѐ за цільовим призначеннѐм 
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наступним чином: універсальні; спеціалізовані; з певних питань та за 

читацькоя аудиторіюя. У кожному з розділів виокремлені виданнѐ, у ѐких 

друкуятьсѐ матеріали за загальноя темоя «Аспекти фізичної культури і 

спорту», зокрема, універсальні, педагогічні та медичні; науково-популѐрні, з 

питань фізичної культури і спорту та інші. Так, фахових педагогічних видань 

нараховуютьсѐ 64 газети, різноманітних медичних – 42, а «фізкультурних» – 9.  

Періодичні виданнѐ (крім газет) представлені офіційними та 

нормативними, громадсько-політичними, науковими та науково-

популѐрними, методичними й популѐрними (длѐ організації дозвіллѐ), 

літературно-художніми, інформаційними, довідковими та рекламними. 

Статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ за територіальноя ознакоя 

(2019 р.) в Чернівецькій області звітуять про діѐльність 47 таких засобів із 

загальним тиражом 2988 тис. примірників, що становить 1,5 % від 

загального показника по Україні; з них 29 газет (2,1 %) та 18 періодичних і 

продовжуваних видань (1,0 %) із тиражом 2968 і 19,8 тис. примірників 

(Державний комітет телебаченнѐ і радіомовленнѐ України). 

Серед видань Чернівецької області, інформація про ѐкі нами 

знайдено на сайті http://www.ukrbook.net/, ми виокремили деѐкі, що за 

змістом не розглѐдали проблеми фізичного вихованнѐ підростаячого 

поколіннѐ. Наприклад, такі засоби масової інформації, ѐк «На варті закону» 

і «На варті закону. Глибока» розкриваять проблеми конституційно-

правового регуляваннѐ життюдіѐльності регіону, аналізуять новації нових 

законопроюктів, проводѐть просвітницьку роботу з населеннѐм щодо 

обізнаності громадѐн у питаннѐх цінності прав лядини – підґрунтѐ длѐ 

суспільної юдності та розвитку. Низка видань («Meleag natal (Рідний край)», 

«Новий день» («Monitorul de Hliboca»)», «Gazeta Polska Bukowiny») 

друкуятьсѐ румунськоя та польськоя мовами та ю виданнѐми 

національних громадських спілок, і, у своя чергу, висвітляять події в 

культурному житті націй, що проживаять на території Чернівецької 

області. Такий напрѐм також обрав бялетень Чернівецького обласного 

благодійного фонду «Хесед Шушана» («Троѐнда милосердѐ»), що 

видаютьсѐ на кошти юврейської громади м. Чернівці. Незважаячи на 

різноплановість матеріалу, що публікуютьсѐ на сторінках цих видань, 

проблеми фізичного вихованнѐ населеннѐ края, здорового способу життѐ 

та аспекти розвитку спорту нами не знайдено.  

Виданнѐ рекламного або чітко визначеного інформаційного 

характеру – «Ріо-Чернівці», газета приватних оголошень; «Ва-Банк», «Від і 

до», ділове видавництво Буковини та «Телетиждень» (програма 

http://www.ukrbook.net/
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телебаченнѐ, анонси та гороскоп, оголошеннѐ та реклама), нами не 

аналізувались (Редакціѐ газети Рідний край). 

Отже, всього з числа засобів масової інформації сучасної Буковини 

нами вибрано 21 одиницѐ газет та журналів. З метоя визначеннѐ стану 

оприлядненнѐ аспектів фізичного вихованнѐ дітей та молоді, досѐгнень 

українських та місцевих спортсменів, інноваційних технологій у 

фізкультурно-оздоровчій діѐльності тощо, у пресі Чернівецької області 

проаналізуюмо їх зміст (див. табл. 1). 

Окремої уваги заслуговуять виданнѐ, редакціѐ та основний читач 

ѐких знаходитьсѐ не тільки в обласному центрі, а й у районах Чернівецької 

області. Це «Вижницькі обрії» (м. Вижницѐ), «Голос края» (м. Заставна), 

«Дністрові зорі», «Сокирѐни. Сім днів» (м. Сокирѐнщини), «Карпати» (смт. 

Путила), «Наша газета» (м. Новодністровськ), «Новий день» (смт. Глибока), 

«Рідне слово» (смт. Кельменці), «Рідний край» (м. Сторожинець), 

«Хотинські вісті» (м. Хотин) та інші. 

Характерними рисами цих видань визначаюмо тривалий час 

існуваннѐ із певноя кількістя змін назви – газета «Вижницькі обрії» була 

заснована 1945 року ѐк районна газета із назвоя «Верховина», згодом 

змінила назву на «Радѐнська Верховина» («Дністрові зорі» 1965 р.; 

«Карпати» 1941 р.); значний об’юм цих видань – 8-12 сторінок, 

спричинений політикоя редакції. 

Таблицѐ 1 

Українські ЗМІ Чернівецької області різного типу та періодичності 

видання (Газети, журнали. Чернівецька область) 

№ Назва Тип / місце виданнѐ Періодичність 

1 Буковина Місцева / Чернівці Щотижнево 

2 Буковина 2  Місцева / Чернівці Щотижнево 

3 Версії Місцева / Чернівці Щотижнево 

4 Вижницькі обрії. Народний 
часопис 

Місцева / Вижницѐ Щотижнево  

5 Відродженнѐ Регіональна / Чернівці Двічі на місѐць 

6 Голос края Регіональна / Заставна Щотижнево  

7 Дністрові зорі Місцева / Сокирѐни Щотижнево  

8 Добрий порадник 
 

Загальнодержавна / 
Чернівці 

Щомісѐчно 

9 Доброго здоров'ѐ! Загальнодержавна / 
Чернівці 

Щомісѐчно 

10 Економічно-благочестивий 
вісник 
Гарафіни Маковій 

Загальнодержавна / 
Чернівці 

Двічі на місѐць 

11 Карпати Місцева / смт Путила Щотижнево  

12 Молодий буковинець Регіональна / Чернівці Двічі на тиждень 
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13 Наша газета. Новодністровськ-
інфо 

Місцева / 
Новодністровськ 

Щотижнево 

14 Новий день. Інформаційний 
громадсько-політичний 
тижневик 

Місцева / 
Глибока 

Щотижнево 
(четвер) 

15 Освіта Буковини  Регіональна / Чернівці Щотижнево 

16 Рідне слово Місцева / смт Кельменці Щотижнево 

17 Сокирѐни. Сім днів Місцева / Сокирѐни Щотижнево 

18 Учнівський вісник Буковини Місцева / Чернівці Щоквартально 

19 Хотинські вісті  Місцева / Хотин Щотижнево  

20 Час. Українська газета Регіональна / Чернівці Щотижнево 

21 Чернівці Місцева / Чернівці Щотижнево 
 

Тут знаходѐть постійне місце матеріали про діѐльність державної, 

обласної і районної влади, досѐгненнѐ края в галузі освіти, культури, 

медицини, боротьбу з наслідками надзвичайних ситуацій, соціально-

економічного розвитку Буковини й регіонів зокрема, нариси і зарисовки про 

лядей, ѐкі ю гордістя края, природоохоронна тематика тощо. Це справжні 

«літописи края», де кожна подіѐ знаходила і знаходить свою місце в газеті, і 

тому легко простежуютьсѐ життѐ району, що радувало й турбувало лядей у 

той чи інший період. Саме тому впливовість цих ЗМІ не можливо не 

визнавати (Газета «Вижницькі обрії»; Дністрові зорі. Засоби масової 

інформації Чернівецької області, 1996; Редакціѐ газети Рідний край). 

Аналіз матеріалів, надрукованих на сторінках таких видань, дозволив 

виокремити основні напрѐми фізкультурно-спортивної тематики, а саме 

значна кількість статей присвѐчена: результатам змагань із різних видів 

спорту (футбол, легка атлетика, боротьба, волейбол, туризм тощо) 

регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів та успіхам місцевих 

спортсменів («Дністрові зорі», «Хотинські вісті», «Вижницькі обрії»); історії 

спортивного руху та/або спогадам відомих місцевих тренерів («Карпати»); 

проблемам популѐризації фізичної активності та здорового способу життѐ 

(«Голос края», «Сокирѐни. Сім днів», «Наша газета», «Новий день», 

«Хотинські вісті»).  

Ще одніюя особливістя таких статей стало виокремленнѐ й активне 

«розкручуваннѐ» одного чи групи видів спорту, що популѐрні в тому чи 

іншому населеному пункті Чернівецької області: м. Хотин – гандбол та 

боротьба; м. Сторожинець – волейбол, легка атлетика; м. Новоселицѐ – 

боротьба, волейбол; м. Заставна – футбол, вільна боротьба, жіночий 

гандбол; м. Новодністровськ – греблѐ, футзал, баскетбол тощо. 

Популѐрність же певного виду пов’ѐзана з наѐвністя дитѐчо-янацької 

спортивної школи або спортивного клубу та тренерсько-викладацького 
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складу в населеному пункті, історичних традицій регіону та сформованої 

матеріально-технічної бази – стадіону, спортивного залу та майданчиків 

тощо. Але рубрики «Фізична культура і спорт» або «Спорт», «Краса тіла» 

або «Здоров’ѐ» в цих виданнѐх не ю постійними, а скоріше епізодичними.  

Єдине обласне педагогічне виданнѐ, газета «Освіта Буковини» 

надало можливість працівникам сфери фізичної культури і спорту, 

вчителѐм та викладачам фізичного вихованнѐ, тренерам та інструкторам 

презентувати власні методичні й практичні доробки – конспекти занѐть та 

уроків з фізичного вихованнѐ, комплекси загальнорозвиваячих вправ і 

розробки інноваційних форм фізкультурно-оздоровчої роботи, співпраці з 

батьками тощо.  

Розглѐнемо тематичні матеріали даної газети й виокремимо сучасні 

тенденції висвітленнѐ фізичного вихованнѐ дітей та молоді края 

(див. табл. 2). 

Таблицѐ 2 

Публікації на тему фізичне виховання дітей та молоді в двотижневику 

«Освіта Буковини» (2019-2020 рр.) 

№ Вихідні дані публікації Коротка анотаціѐ 

Тематичний напрѐм: Загальні основи фізичної культури і спорту 

 Куций П. Прикладне та оздоровче значеннѐ 
занѐть фізичної культури. Освіта Буковини. 
№ 45.05.12.2019. С. 8 

Теоретичний матеріал щодо загальних 
основ фізичної культури 

Тематичний напрѐм: Теоретико-методичні та практичні рекомендації щодо організації 
спортивно-масових та оздоровчих заходів 

 Гуменяк В. Сценарій турніру з волейболу 
пам’ѐті В. Гречаного. Освіта Буковини. 
№ 45.05.12.2019. С. 7 

Сценарій специфічної форми 
спортивних заходів турніру з 
волейболу 

 Чебан Т. Веселі старти. Освіта Буковини. № 5. 
07.02.2019. С. 11 

Конспект фізкультурно-оздоровчого 
заходу длѐ учнів початкових класів 

 Купіна Р. Організаціѐ позаурочних спортивно-
масових та оздоровчих заходів у сфері 
професійно-технічної освіти. Освіта 
Буковини. № 10 12.03.2020. С. 4 

Аналіз викладачем-практиком 
різноманітних особливостей 
організації заходів: змагань, 
спортивних вечорів, свѐт тощо 

Тематичний напрѐм: Особливості використаннѐ новітніх технологій у фізичному вихованні 
в закладах освіти 

 Завадський О. Використаннѐ інноваційних 
технологій на уроках фізичної культури. 
Освіта Буковини. № 41. 12.11.2020. С. 1-2 

Досліджено теоретичні питаннѐ 
стосовно застосуваннѐ інноваційних 
технологій у фізичному вихованні 
дошкільників, дітей шкільного віку, 
студентів та спортсменів. 
Проаналізовано основні підходи до 
визначеннѐ понѐть «інноваціѐ», 
«інноваційні технології». З’ѐсовано 
особливості інноваційних процесів у 

 Отку Н. Здоров’ѐзбережувальні технології в 
роботі з дітьми закладу дошкільної освіти. 
Освіта Буковини. № 31 22.08.2019. С. 3 

 Кочубей М. Майстерність викладача фізичної 
культури у формуванні навичок самоосвіти й 
самостійних занѐть фізичними вправами. 
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Освіта Буковини. № 47. 27.12.2020. С. 8 фізичній культурі. Визначено варіанти 
впровадженнѐ інноваційних 
технологій на уроках фізичної культури 

 Курнишев Ю. Використаннѐ нових форм і 
методів роботи у фізичному вихованні учнів. 
Освіта Буковини. № 30 13.08.2020 С. 7-8 

Тематичний напрѐм: Специфіка підготовки спортсмена 

 Марчук В., Куций П. Емоційно-психологічне 
налаштуваннѐ спортсмена. № 3 23.01.2020. С. 
7-8 

В опублікованих матеріалах розглѐнуті 
специфічні аспекти підготовки 
спортсменів 

 Марчук В. Мотиваціѐ у спорті.42 19.11.20. С. 8 

Тематичний напрѐм: Фізична активність ѐк основна складова здорового способу життѐ 

 Скигар В. Як виховати здорову дитину? № 41 
від 12.11.2020. С. 8. 
Ткач Т. Здоров’ѐ – це життѐ! № 41 12.11.2020. 
С. 2. 
Попадяк О. Здоров’ѐ – найкраще багатство! 
№ 5 12.03.2020. С. 4-5 

Розглѐнуто компоненти здоров’ѐ 
дитини: режим днѐ, харчуваннѐ та 
проблемі реалізації потреби в русі  

 

Статті в газеті «Освіта Буковини», представлені в таблиці, маять 

певну специфіку – їх авторами стали вчителі початкової школи (Т. Ткач, 

О. Попадяк), інструктори з фізичної культури ЗДО (Н. Отку), викладачі 

фізичної культури закладів освіти різних рівнів акредитації (О. Завадський, 

М. Кочубей, Р. Купіна, П. Куций, В. Марчук, В. Скигар).  

Ще одніюя специфічноя групоя засобів масової інформації сучасної 

Буковини, що у своюму змісті розглѐдаять проблеми фізичного вихованнѐ 

дітей та молоді виокремляюмо «Економічно-благочестивий вісник. 

Народознавча газета Гарафіни Маковій», газети «Доброго здоров’ѐ!» та 

«Добрий порадник». Фізичне вихованнѐ підростаячого поколіннѐ – 

загартуваннѐ організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних 

можливостей лядини, формуваннѐ життюво важливих рухових навичок та 

вмінь і зміцненнѐ здоров’ѐ розглѐдаятьсѐ в цих виданнѐх крізь призму 

народних звичаїв, обрѐдів у повсѐкденному житті ѐк засіб збереженнѐ 

української ідентичності. Опубліковані матеріали стверджували про 

необхідність вихованнѐ етнічної своюрідності через естетику рухів, 

загартуваннѐ та гігіюнічні навички; формуваннѐ моральних цінностей та 

«здорової» ментальності: «Обман, підлість, брехнѐ, що шкодить нам і нашим 

нащадкам», «Вправи та ігри длѐ тіла і духу», «Плітки, покару отримую не той, 

хто складаю, а хто сприймаю і розносить», «Нетверезий спосіб життѐ», 

«Куриво, наркоманіѐ» (Економічно-благочестивий вісник Гарафіни Маковій); 

«Спорт чи фізкультура», «Правила загартуваннѐ» («Доброго здоров’ѐ!») 

(Маковій, 2019). 
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Окремого засобу масової інформації, зміст ѐкого повністя був би 

присвѐчений різноманітним аспектам фізичного вихованнѐ і спорту, в 

Чернівецькій області нами не знайдено.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

можемо констатувати, що саме загальні основи фізичної культури і спорту, 

теоретико-методичні та практичні рекомендації щодо організації 

спортивно-масових та оздоровчих заходів, особливості використаннѐ 

новітніх технологій у фізичному вихованні в закладах освіти та фізична 

активність ѐк основна складова здорового способу життѐ стали тими 

самими тематичними напрѐмами, що зацікавляять педагогів та фахівців 

сфери фізичної культури.  
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Дарийчук Сергей. Современные тенденции освещениѐ проблем физической 

культуры и спорта в средствах массовой информации Буковины. 

Активнаѐ позициѐ прессы в освещении проблем физического воспитаниѐ 
детей и молодежи актуальна в наше времѐ. Поэтому целья исследованиѐ выделены 
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https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=11163989751371317792&btnI=1&hl=uk
https://5140.org/company/255705-redakcziya-gazeti-ridnij-kraj
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научных и эмпирических методов. Среди изданий, действуящих в области, выделены 
те, которые рассматриваят аспекты физического воспитаниѐ населениѐ, 
здорового образа жизни и развитиѐ спорта: районные газеты – «Вижницкие 
горизонты», «Голос краѐ», «Карпаты», «Хотинские вести»; педагогическаѐ – 
«Образование Буковины». Названы основные тематические направлениѐ статей: 
результаты соревнований по видам спорта различных уровней; историѐ 
спортивного движениѐ в крае; популѐризациѐ здорового образа жизни. 

Ключевые слова: Буковина, газеты, дети, здоровье, публикации, молодежь, 
спорт, физическое воспитание. 

SUMMARY 
Dariichuk Serhii. Current trends in covering the problems of physical culture and 

sports in the media of Bukovina. 
The active position of the press in covering the problems of physical education of 

children and youth is relevant today. The purpose of the study was to identify the current 
trends in the coverage of the problems of physical culture and sports in the media of 
Bukovina. To achieve the goal and implement the tasks there was used a set of methods: 
general science; specific scientific: method of terminological analysis, logical-systems analysis 
of a significant array of regulations, scientific publications, historical-systems; empirical. 
According to the statistics of the State Committee for Television and Radio Broadcasting of 
Ukraine for 2019 in the Chernivtsi region there were 47 media with a total circulation of 2988 
thousand copies, which is 1,5 % of the total number in Ukraine. Among the publications of 
Chernivtsi region, there are publications that address the problems of physical education of 
the population of the region, a healthy lifestyle and aspects of sports development in its 
pages. These include district newspapers, the common features of which are a long time of 
existence, significant volume and influence – “Vyzhnytski Horizons” (Vyzhnytsia), “Voice of 
the Land” (Zastavna), “Carpathians” (Putyla), “Nasha Gazeta” (Novodnistrovsk), “New Day” 
(Hlyboka), “Ridne Slovo” (Kelmentsi), “Khotyn News” (Khotyn). The main directions of 
physical culture and sports are identified: the results of competitions in various sports 
(football, athletics, wrestling, volleyball, tourism, etc.) at the regional, national and 
international levels and the success of local athletes; history of sports movement in the 
region; problems of promoting physical activity and a healthy lifestyle. The author 
acknowledged the lack of a separate media, the content of which would be entirely devoted 
to various aspects of physical education and sports in the Chernivtsi region. However, having 
analyzed the content of the only regional pedagogical publication, the newspaper “Education 
of Bukovina”, we singled out thematic areas of interest to teachers and specialists in the field 
of physical culture: general principles of physical culture and sports, theoretical and practical 
recommendations for organizing sports and health events, features of the use of the latest 
technologies in physical education in education institutions and physical activity as the main 
component of a healthy lifestyle. 

Key words: Bukovyna, newspapers, children, health, publications, youth, sports, 
physical education. 
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ВИСЛОВЛЮВАНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМИ СЛУХАЧАМИ 
 

У статті розглѐнуто когнітивні та психологічні особливості сприйманнѐ та 
розуміннѐ висловлявань української мови ѐк іноземної; проаналізовано фактори, ѐкі 
зазвичай можуть перешкоджати спілкування чужомовцѐм. Виокремлено етапи 
вивченнѐ української мови ѐк іноземної. З’ѐсовано, що обов’ѐзковим компонентом 
навчаннѐ діалогічному мовлення ю навчаннѐ всіх видів мовної діѐльності з 
переважаннѐм говоріннѐ та слуханнѐ. Обґрунтовано використаннѐ мови-
посередника на перших етапах вивченнѐ української мови ѐк іноземної. Розглѐнуто 
деѐкі теоретичні аспекти дослідженнѐ когнітивно-комунікативного підходу. 
Продемонстровано результат із урахуваннѐм практики викладаннѐ української мови 
ѐк іноземної. Акцентовано увагу на сприйнѐтті й засвоюнні іноземцѐми граматики і 
лексики української мови. Розглѐнуто основи побудови речень, подано модель 
формуваннѐ лінгвістичної компетентності іноземних слухачів на початковому 
етапі вивченнѐ української мови ѐк іноземної.  

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, когнітивно-
комунікативний підхід, мовна підготовка іноземних громадѐн, онлайн-курс, підхід. 

 

Постановка проблеми. Щорічний приплив іноземних громадѐн де-

монструю ѐкісну систему освіти України. Нині експорт освіти, ѐкий передбачаю 

залученнѐ іноземних студентів до навчаннѐ на комерційній основі, свідчить 

про динаміку не тільки конкурентних позицій вищої школи, а й сприѐю реалі-

зації соціально-економічних і геополітичних інтересів держав та оновлення 

національних систем освіти з урахуваннѐм потреб світового ринку. 

Стрімкий розвиток суспільства, інтеграціѐ України в міжнародне 

співтовариство зумовляю потребу вдосконаленнѐ вищої освіти, активізую 

пошук шлѐхів підвищеннѐ ѐкості мовної підготовки іноземних слухачів 

підготовчого відділеннѐ, усвідомленнѐ педагогічноя наукоя 

багатогранності та складності процесу формуваннѐ в інокомунікантів 

комунікативної компетентності.  

На підготовчих факультетах здійсняютьсѐ підготовка іноземних 

громадѐн длѐ вступу до ЗВО України. Відповідно до ст. 48 «Про вищу 

освіту»», ст. 7 «Про освіту», ст. 8 «Про освіту», а також Закону «Про 

забезпеченнѐ функціонуваннѐ української мови ѐк державної», державна 

мова у сфері освіти ю мовоя освітнього процесу в закладах освіти. Тому 

вивченнѐ когнітивних та психологічних процесів сприйманнѐ та розуміннѐ 
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висловлявань української мови іноземними слухачами ю актуальними 

завданнѐми сучасної лінгводидактики. 

Аналіз актуальних досліджень. Формуваннѐ комунікативних знань, 

умінь і навичок іноземних студентів стоїть у центрі наукових пошуків 

сучасних вітчизнѐних і зарубіжних дослідників. Незважаячи на значну 

кількість публікацій (А. Алюксююнко, А. Алексяка, І. Біма, Л. Бойкарової, 

М. Бучкова, Т. Дементьюва, Ю. Жлуктенка, І. Кушнір, О. Леонтьюва, 

О. Павленко, Л. Паламар, О. Палки, Н. Піротті, О. Попової, О. Рудницької, 

О. Семеняка, В. Соловйової, Л. Суботи, Швець та ін.), присвѐчених 

розвиткові вміннѐ спілкуватись, багато аспектів ціюї проблеми ще не 

набули належного обґрунтуваннѐ й однозначного вирішеннѐ.  

Т. Дементьюва вважаю, що комунікативна компетенціѐ ѐк сукупність 

мотивованих знань, умінь і навичок, необхідних особистості длѐ 

здійсненнѐ мовленнювої діѐльності в навчально-професійній сфері, вміщую 

в собі: мотиваційний компонент, що забезпечую розвиток мотивації 

навчаннѐ, прищепленнѐ інтересу до вивченнѐ наукового стиля мовленнѐ; 

мовний компонент, ѐкий передбачаю оволодіннѐ теоретичними знаннѐми 

мови і лексико-граматичними вміннѐми; предметно-мовленнювий 

компонент, що зумовляю отриманнѐ знань про змістовий бік предмета, 

удосконаленнѐ лексичних умінь і поетапне формуваннѐ вмінь діалогічного 

й монологічного мовленнѐ; прагматичний компонент, що зумовляю 

оволодіннѐ вміннѐми використовувати висловляваннѐ в конкретних 

ситуаціѐх спілкуваннѐ (Дементьюва, 2005, c. 13).  

Лінгводидактичні основи, психологічні аспекти мовної підготовки 

іноземних громадѐн знайшли відображеннѐ в наукових працѐх Е. Аблаюва, 

В. Артемова, С. Бархударова, І. Бім, Е. Вертроградської, І. Зимньої, І. Ільїна, 

К. Крутій, О. Леонтьюва, Т. Рѐбової, Н. Черненко, С. Хаджирадювої, Л. Щерби. 

Зокрема, у працѐх Т. Алексююнко, М. Бучкової, І. Біма, О. Смолкіна 

наголошуютьсѐ на необхідності впровадженнѐ комунікативного підходу в 

систему підготовки іноземних студентів. Саме аналіз останніх досліджень і 

публікацій свідчить про необхідність розв’ѐзаннѐ різноманітних проблем, 

пов’ѐзаних із низьким рівнем комунікативної компетентності в 

повсѐкденному спілкуванні іноземних слухачів підготовчих факультетів, а 

також біженців та осіб без громадѐнства, мігрантів. 

У зв’ѐзку з цим, метою статті ю демонстраціѐ лінгводидактичних 

особливостей сприйманнѐ та розуміннѐ висловлявань української мови 

іноземними слухачами підготовчих відділень. 
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Методи дослідження. Процес навчаннѐ іноземних слухачів слід 

розглѐдати ѐк комплексну систему психолого-лінгводидактичних аспектів, 

ѐкі взаюмозалежні між собоя (читаннѐ, письмо та розвиток мовленнѐ). У 

процесі письма, читаннѐ й говоріннѐ вступаять у діѐльність моторні 

компоненти мисленнѐ іноземного громадѐнина, ѐкі обов’ѐзково 

спираятьсѐ на чуттювий досвід особистості, тобто на систему відчуттів.  

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризуютьсѐ 

пошуком нових форм, методів і засобів навчаннѐ, вихованнѐ й управліннѐ і 

впровадженнѐм освітніх інновацій у систему викладаннѐ української мови ѐк 

іноземної. На сьогодні активізувалисѐ дослідженнѐ проблем, пов’ѐзаних із 

урахуваннѐм когнітивно-комунікативного підходу під час вивченнѐ мови. 

Численні дослідженнѐ сучасних лінгводидактів (М. Пентиляк, О. Горошкіна, 

А. Нікітіна та ін.) підтверджуять, що саме комунікаціѐ інтенсифікую 

навчальний процес, збагачую його зміст, збільшую мотивація у вивченні мови. 

Когнітивно-комунікативний метод під час вивченнѐ української мови 

ѐк іноземної вважаютьсѐ найбільш ефективним, оскільки паралельне 

вивченнѐ фонетичної, лексичної та граматичної систем ю основоя длѐ 

побудови комунікації. На думку М. Пентиляк, головним завданнѐм мовної 

освіти в Україні ю переакцентаціѐ мети мовної освіти з формуваннѐ 

лінгвістичної компетенції на комунікативну (Пентиляк, 2011, с. 72). 

Лінгводидактика, ѐк відомо, спираютьсѐ на загальнодидактичні 

принципи. Структурно-граматичний аспект передбачаю ознайомленнѐ з 

формальними показниками граматичних категорій. Логіко-семантичний 

аспект передбачаю вивченнѐ змістової сторони граматичних категорій, а 

точніше – їх семантики. Цей аспект тісно пов’ѐзаний із структурно-

граматичним, оскільки граматичні категорії маять зміст і форму. Кожна 

граматична одиницѐ характеризуютьсѐ семантикоя і перебуваю в логічних 

відношеннѐх із іншими одиницѐми. Функціонально-стилістичний аспект 

разом із логіко-семантичним передбачаю вивченнѐ змістової сторони 

граматичних категорій, а точніше – вивченнѐ їх функціонуваннѐ у процесі 

спілкуваннѐ. За когнітивного підходу провідним принципом навчаннѐ вва-

жаять принцип свідомості. Когнітивність у навчанні мови передбачаю враху-

ваннѐ таких категорій, ѐк: знаннѐ, пізнаннѐ, мисленнѐ, сприйманнѐ, інтелект. 

Формування комунікативних рис особистості сприѐю колективна 

робота, оскільки у процесі такої роботи ю можливість навчати іноземного 

студента вміння реалізувати конкретні інтенції в конкретних 

комунікативних ситуаціѐх. 
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Мовні завданнѐ, за допомогоя ѐких реалізуютьсѐ навчаннѐ, ю 

ефективним засобом, що дозволѐю здійснявати функціонально-

комунікативний підхід до вивченнѐ мови. Ці завданнѐ чітко оріюнтовані на 

тип висловляваннѐ, вимагаять від іноземних слухачів самостійного 

відбору мовних засобів згідно із завданнѐми мовного спілкуваннѐ, 

дозволѐять вклячати засвоюні знаннѐ в реальне спілкуваннѐ. 

Навчаннѐ діалогічному спілкування починаютьсѐ з вирішеннѐ завдань 

оріюнтуваннѐ іноземних слухачів у ситуаціѐх, усвідомленнѐ ними 

закономірностей спілкуваннѐ, правил побудови діалогів, визначеннѐ статусу 

комунікантів і рольової структури спілкуваннѐ, усвідомленнѐ особливостей 

мовної поведінки кожного з учасників діалогу, розуміннѐ основних способів 

запиту, повідомленнѐ інформації та спонуканнѐ до чого-небудь. 

Варто зазначити, що когнітивно-комунікативний підхід спираютьсѐ на 

принципи: особистісно-оріюнтовний (оріюнтуваннѐ на особистість), 

посильності (ретельний відбір навчального матеріалу та видів вправ із цим 

матеріалом з урахуваннѐм рівнѐ попередньої підготовки іноземців), 

професійної спрѐмованості (стосуютьсѐ тем дисциплін зі спеціальності майбут-

ніх фахівців), культурологічний, міцності засвоюного мовного та мовленнювого 

матеріалу, наочності (візуалізаціѐ навчального матеріалу), системно-

інтеграційний, науковості, компетентнісний, функційно-стилістичний, актив-

ності (мовленнюво-розумову діѐльність студентів під час підготовки проюктів 

чи презентацій), комунікативно-діѐльнісний, текстоцентричний, антропоцент-

ричний, міжпредметної координації (забезпечую взаюмодія викладаннѐ 

різних дисциплін, узгодженнѐ їхніх тем та навчальних програм), етнокуль-

турний (навчаннѐ української мови в контексті української культури, пізнаннѐ 

ѐкої відбуваютьсѐ у взаюмодії з культурами інших народів), інтегративності 

(інтеграціѐ здобутої пізнавальної інформації, спільна творча діѐльність), 

активної пізнавальної спрѐмованості (формуваннѐ мотивації в засвоюнні 

лінгвістичних знань, спроюктованих на ефективне спілкуваннѐ в будь-ѐкій 

життювій ситуації), що сприѐять формування лінгвістичної компетентності 

іноземних слухачів. Акцентуюмо увагу на тому, що саме врахуваннѐ принципу 

системності, послідовності та наступності під час введеннѐ навчального 

матеріалу та формуваннѐ необхідних навичок і вмінь, а також принципу 

функціональності у виборі й поданні мовного матеріалу, принципу етапності 

засвоюннѐ мовного та мовленнювого матеріалу сприѐять поетапному 

розвитку й формування комунікативної компетентності іноземних слухачів 

підготовчого відділеннѐ. Крім цього, розвиток комунікативної компетентності 

відбуваютьсѐ також завдѐки: інтенсивному використання фонових знань, 
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емоційності (збагаченнѐ позитивними емоціѐми), інтерактивності, свідомості 

(цілеспрѐмований відбір навчального мовного та мовленнювого матеріалу), 

усвідомленій пізнавальній спрѐмованості, креативності (забезпеченнѐ 

результативної творчої діѐльності), юдності розвитку мовленнѐ та мисленнѐ, 

формуваннѐ стратегічної компетентності тощо. 

М. Пентиляк підкресляю, що інтенсивне використаннѐ фонових знань 

передбачаю прогнозуваннѐ змісту мовознавчого курсу з опороя на знаннѐ, 

набуті студентом у школі й на попередніх курсах, що створяю в його 

свідомості базу длѐ сприйнѐттѐ нового матеріалу. Принцип інтерактивності 

полѐгаю в організації спільної діѐльності студентів щодо засвоюннѐ 

професійної інформації й формуваннѐ відповідних умінь і навичок і, щоб цѐ 

спільна діѐльність забезпечуваласѐ виконаннѐм завдань, що формуятьсѐ 

викладачем, але спрѐмовуваласѐ на розвиток умінь професійно спілкуватисѐ, 

створявати відповідні дидактичні ситуації. Принцип інтегративності даю 

можливість інтегрувати отриману пізнавальну інформація та спонукаю до 

спільної творчої взаюмодії викладача і студентів чи студентів між собоя 

залежно від дидактичних цілевизначень. Принцип усвідомленої пізнавальної 

спрѐмованості зумовлений, насамперед, когнітивноя функціюя мови та 

метоя мовної і професійної освіти. Цей принцип сприѐю формування у 

студентів позитивної мотивації в засвоюнні лінгвістичних, психолого-

педагогічних знань, спроюктованих на ефективне професійне спілкуваннѐ й 

високий рівень мовленнювої культури, що виѐвлѐютьсѐ в досконалому 

володінні всіма видами мовленнювої діѐльності. Сутність принципу 

креативності полѐгаю в забезпеченні результативної творчої діѐльності 

студентів, у стимуляванні їхньої мовотворчості в усній і писемній формі, 

готовності до професійного спілкуваннѐ, аналізу й продукуваннѐ текстів 

різних типів, стилів і жанрів мовленнѐ (Пентиляк, 2013, с. 161). 

І. Гайдаюнко вважаю, що принцип усвідомленої спрѐмованості сприѐю 

формування в учнів позитивного сприйнѐттѐ мовних знань, скерованих на 

ефективне спілкуваннѐ в суспільстві (Гайдаюнко, 2020, с. 182). Іншими 

словами, сучасні лінгводидакти дотримуятьсѐ юдиного поглѐду щодо 

необхідності використаннѐ принципу усвідомленої пізнавальної 

спрѐмованості завдѐки когнітивній функції мови та меті мовної освіти.  

Мовленнѐ можна визначити ѐк функціонуваннѐ мови або ж 

діѐльність лядини, що послуговуютьсѐ мовоя з метоя спілкуваннѐ, 

вираженнѐ емоцій, оформленнѐ думки, пізнаннѐ навколишнього світу 

тощо. Успішне засвоюннѐ іноземцѐми української мови забезпечуютьсѐ 
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завдѐки таким методам навчаннѐ: «Незакінчені реченнѐ», «Мозковий 

штурм», «Вилучи зайве», «Роз’юднай слова», «Снігова кулѐ» тощо. 

Не менш ефективним способом длѐ накопиченнѐ нової лексики та 

сприйманнѐ тексту ю метод зануреннѐ (метод Берліца). Цей метод наочно 

демонструю постійне перебуваннѐ в мовному середовищі інокомунікантів 

із носіѐми мови, наприклад, під час прослуховуваннѐ радіо. Збільшення 

словникового запасу слів також сприѐю вивченнѐ поезії українськоя 

мовоя, тому що іноземцѐм набагато легше вивчити мову віршову, ніж 

прозову. Наприклад: а лябля Україну, її серце і родину, хвиляясѐ, плачу, 

юдності ѐк усі українці прагну… (Ю. Косенко).  

Длѐ кращого засвоюннѐ нових лексичних одиниць можна також 

запропонувати ѐк різновид діалогу-пісні, що маю ігровий характер. 

Важливо, щоб студенти-іноземці мали роздруковані слова пісні з 

перекладом на їх рідну мову. Використаннѐ методу асоціацій, методу 

стікерів, тобто зорової (образної) методики разом зі словесно-логічної 

методикоя (навчаннѐ під класичну музику, багаторазове повтореннѐ слів 

уголос, прослуховуваннѐ пісень із перекладом, переказ) сприѐять 

швидкому та ефективному запам’ѐтовування лексем. 

Гра надає процесу навчання комунікативної спрямованості, 

зміцнює мотивацію до вивчення УМІ та підвищує якість оволодіння нею. 

Яскравим підтвердженням цьому є рольова гра «Інтерв’ю», у якій 

іноземний слухач відповідає на запитання ведучого, наприклад: Як Вас 

звати? Звідки Ви приїхали? 

У процесі вивченнѐ теми «Знайомство» доречним ю проведеннѐ гри 

за допомогоя електронної мапи. Іноземні слухачі обираять маршрут та 

описуять шлѐх свого руху, використовуячи, такі прислівники: праворуч, 

ліворуч, поруч, навпроти, неподалік тощо. Гра стимуляю розумову 

діѐльність, оскільки студент шукаю способи розв’ѐзаннѐ проблеми. У 

процесі взаюмодії з іншими гравцѐми розвиваютьсѐ мовленнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Зазвичай більшість іноземців вступаять 

у комунікація післѐ опануваннѐ фонетико-граматичного курсу, що ще раз 

підкресляю важливість поюднаннѐ у спілкуванні когнітивно-

комунікативного підходу. Накопичуячи знаннѐ з лексики та граматики, 

іноземні слухачі підготовчих відділень більш упевнено будуять діалоги та 

розігруять комунікативні ролі.  

Під час будь-ѐкої комунікації маю бути поставлена мета. Кожна 

лядина у процесі спілкуваннѐ повинна досѐгати бажаного результату. 

Зокрема, іноземний студент, ѐкий знаходитьсѐ на базовому рівні 
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володіннѐ українськоя мовоя, може здійснявати комунікація навіть без 

знань граматики. Длѐ того, щоб купити квиток, йому достатньо знати назву 

міста, час відправленнѐ та вартість проїзду, або длѐ того, щоб сходити в 

салон краси, достатньо знати лише декілька лексем, зокрема, волоссѐ, 

фарба та кольори. У процесі комунікації інокомунікантам у нагоді можуть 

стати онлайн-словники або будь-ѐкі ґаджети. Комунікація можна вважати 

вдалоя, ѐкщо іноземний студент зміг підібрати слова, ѐкі допомогли 

зрозуміти його інтенція. Уміннѐ добирати клячові слова в поюднанні з 

невербальними засобами ю запорукоя комунікації. Іноземні громадѐни 

маять вивчити ѐкомога більше слів длѐ того, щоб правильно передавати 

інформація. Головне у спілкуванні – не зіпсувати мету повідомленнѐ та не 

змінити його зміст. Неправильне вживаннѐ граматичних форм допустиме 

під час комунікації іноземних слухачів лише тоді, коли в кінцевому 

підсумку мета їхнього спілкуваннѐ буде досѐгнута. 

М. Кочерган наголошую на тому, що мова маю чотирирівневу будову, 

у ѐкій найнижчим рівнем ю фонологічний, далі йде морфологічний, відтак 

лексико-семантичний, і найвищим рівнем ю синтаксичний. Мовні рівне не ю 

автономними, незалежними. Вони взаюмопов’ѐзані. Із фонем будуятьсѐ 

морфеми, з морфем – лексеми, з лексем – реченнѐ (Кочерган, 2004, с. 34). 

У практиці викладаннѐ УМІ формуваннѐ фонетичних навичок, що 

відбуваютьсѐ, насамперед, у межах вступного фонетико-орфоепічного 

курсу, а потім частково і в подальшому, передбачаю використаннѐ 

різноманітних засобів, методів, прийомів і форм навчаннѐ. Передусім це 

максимальне аудіонаповненнѐ занѐттѐ українським мовленнѐм; 

систематична артикулѐційна (мімічна) гімнастика; мовленнюва розминка; 

фонетичні вправи, завданнѐ, навчальні ігри; виразне читаннѐ тощо. Одним 

із таких засобів ю логопедична чистомовка – спеціально змодельований 

римований текст длѐ тренуваннѐ артикулѐційних органів, розвитку 

фонематичного слуху й виробленнѐ правильної звуковимови. Наприклад:  
1. 

2 

3 

4. 

Ля-ля-ля – ѐ тебе  лябля . 

Джу-джу-джу – ѐ вдо ма сиджу . 

Шу-шу-шу – ѐ пишу , пишу , пишу . 

Ми-ми-ми – ми ду же ля бимо Су ми. 

5. 

6. 

 

Ви-ми-ти – мої  ру ки ви миті. 

У я-у я-у я – ѐ га рно маля я. 

М’ѐ-м’ѐ-м’ѐ – моѐ  сім’ѐ . 

А я-а я-а я – ѐ тебе  ду же коха я. 

Вивченнѐ фонетики, артикулѐційного апарату, правильна постановка 

звуків здійсняютьсѐ через мову-посередник чи рідноя мовоя інофона. 

Наголос ю невід’юмноя частиноя інтонаційної мовної системи, ѐку 

засвояять іноземні слухачі на пропедевтичному етапі вивченнѐ 

української мови. 
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На думку Н. Василенко, формуваннѐ слухових і артикулѐційних навичок 

ѐвлѐю собоя тривалий процес, ѐкий не обмежуютьсѐ терміном чотирьох 

тижнів початкового фонетичного курсу, а продовжуютьсѐ протѐгом усього 

періоду навчаннѐ на підготовчому факультеті. Більше того, слухові та вимовні 

навички маять здатність деавтоматизуватисѐ у випадку навіть недовгочасної 

перерви в цілеспрѐмованій роботі над ними (Василенко, 2008, с. 16). 

Умовно вивченнѐ української мови можна поділити на 3 етапи: «лек-

сика», «граматика», «текст». До першого етапу належить вивченнѐ звуків, 

лексем, категорії роду іменників, визначеннѐ однини та множини, а також 

ознайомленнѐ іноземних слухачів із системоя відміняваннѐ самостійних 

частин мови. На вивченнѐ цього етапу відводитьсѐ небагато часу, оскільки 

іноземний слухач швидко навчаютьсѐ читати та писати українськоя мовоя.  

Відбір необхідної лексики на початковому етапі відбуваютьсѐ з 

урахуваннѐм потреб у побутовому спілкуванні. Одразу післѐ вивченнѐ 

алфавіту української мови чужоземці починаять поступово вивчати нові 

лексеми. Іноземці навчаятьсѐ правильно читати нові слова, перекладаять 

їх рідноя мовоя та запам’ѐтовуять, згодом уводѐть ці лексеми в реченнѐ.  

В. Борисова зазначаю, що «під час презентації нового слова 

необхідне налаштуваннѐ артикулѐційно-слухових органів студентів на 

правильне сприйманнѐ та вимову цього слова. Спочатку нове слово 

сприймаютьсѐ на слух у знайомих сполученнѐх і реченні, потім студенти 

вимовлѐять слово за викладачем, післѐ цього бачать слово написаним або 

надрукованим і читаять його, потім самі пишуть це слово з дотриманнѐм 

норм» (Борисова, 2011, с. 38). Саме це ю необхідноя умовоя правильного 

сприйманнѐ нової мовної одиниці. 

Наприклад, на початковому етапі іноземець спершу знайомитьсѐ з 

лексемоя кімната. Іноземний студент запам’ѐтовую назву та значеннѐ 

цього слова завдѐки мові-посереднику або наочності, а також вивчаю 

написаннѐ ціюї лексеми. Згодом будую прості реченнѐ та вчитьсѐ ставити 

запитаннѐ, зокрема: це кімната. – Що це? Це велика кімната. – ака це 

кімната? Це наша кімната? – Чиѐ це кімната? Це кімнати. – Що це? Це 

великі кімнати. – акі це кімнати? Це наші кімнати.  – Чиї це кімнати? 

Викладач повинен на початковому етапі говорити повільно, чітко 

вимовлѐячи кожне слово, і використовувати тільки ту лексику, ѐку вже 

знаять іноземці. «Лексичний компонент ю стрижневим у навчанні мовам, а 

формуваннѐ лексичної компетентності – одна з найважливіших умов 

засвоюннѐ іноземної мови» (Кудіна, 2013, с. 8).  
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Відбір навчального лексичного матеріалу – складний процес. На 

початковому етапі навчаннѐ української мови ѐк іноземної необхідно 

визначити кількість лексичних одиниць, ѐку повинні засвоїти студенти, 

тобто сформувати їх активний словниковий запас. Разом із тим, не менш 

важливим ю формуваннѐ в іноземних студентів пасивного запасу лексики, 

що входить до потенційного словника. Потенційний словник студентів 

складаю слова, про значеннѐ ѐких студенти можуть здогадатисѐ навіть без 

перекладу, наприклад: футбол, спорт, фото, інженер, радіо, метро, 

тролейбус, ліфт, актор, герой, економіка, продукти, професіѐ тощо. 

Серед науковців і до цього часу немаю юдиної думки щодо кількості 

слів, ѐка ю достатньоя длѐ досѐгненнѐ рівнѐ спілкуваннѐ. М. Тишковець 

стверджую, що одні дослідники вважаять, що длѐ повноцінного спілкуваннѐ в 

будь-ѐкій галузі достатньо 1800 слів, інші переконані, що слід оріюнтуватисѐ 

на не менше ніж 2500 лексичних одиниць» (Тишковець, 2008, с. 265).  

Так, Т. Кудіна стверждую, що длѐ оцінки рівнѐ лексичної компетентності 

іноземних слухачів підготовчих відділень визначено параметри: наѐвність в 

активному словнику слухача не менше 2500 лексичних елементів 

(однослівних форм, стійких мовних зворотів, усталених виразів) із чотирьох 

сфер вживаннѐ лексики – освітньої, побутової, ділової й суспільної; розуміннѐ 

лексичного значеннѐ зазначених вище лексем (у тому числі антонімів, 

синонімів, омонімів); наѐвність в активному словнику слухача мінімальної 

кількості, що визначена чинноя програмоя, службових слів (прийменників, 

сполучників, часток); правильне вживаннѐ слів; уміннѐ розширявати 

словниковий запас в основі мовної здогадки (Кудіна, 2013, с. 14).  

Процес запам’ѐтовуваннѐ нових слів маю бути поступовим. На 

перших занѐттѐх студенти-іноземці повинні вивчити найпоширеніші слова, 

ѐкі зустрічаятьсѐ в побуті, наприклад: тато, мати, брат, сестра, 

дівчина, подруга, дім, кімната, робота, група, куртка, зошит, парк, урок, 

стіл тощо. На цьому етапі треба уникати зайвих слів, зокрема: блискавка, 

дим, збори, мода, шорти тощо. Однак, ситуаціѐ зміняютьсѐ, коли іноземні 

слухачі наприкінці підготовчого відділеннѐ починаять вивчаять на пам’ѐть 

вірші. Це допомагаю їм тренувати пам’ѐть та розвиваю вміннѐ декламувати 

вірші, що в підсумку сприѐю впевненості під час комунікації. 

Відомо, що формуваннѐ лексичної компетентності української мови в 

іноземних студентів відбуваютьсѐ завдѐки семантизації лексичних одиниць 

та автоматизації лексичних навичок. 

Т. Кудіна стверджую, що засобами усного мовленнѐ маю 

здійсняватисѐ найважливіший етап первинного відпрацяваннѐ лексики: 
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ознайомленнѐ іноземців з новими словами (презентаціѐ й семантизаціѐ) та 

їхню первинне закріпленнѐ. Традиційна стратегіѐ припускаю дві основні 

стадії роботи: семантизаціѐ лексичних одиниць та автоматизаціѐ лексичних 

навичок (Кудіна, 2013). 

На кожному занѐтті вивчені лексеми потрібно обов’ѐзково 

повторявати. Кращому засвоюння навчальному матеріалу сприѐю 

наочність, зокрема під час роботи на занѐтті з ілястрованим словником 

української мови. Допомагаю запам’ѐтовування нових слів також робота з 

малянками або з різнокольоровими картками з написами слів окремої 

групи, наприклад: на жовтій картці можна розмістити лексеми з номенами 

продуктів, на червоній – одѐгу, на синій – взуттѐ тощо. 

За словами В. Борисової, «мовний матеріал маю бути органічноя 

юдністя лексики й граматики і містити комунікативно значиму длѐ 

мовленнювої діѐльності лексику і граматичні ѐвища, необхідні длѐ 

використаннѐ даної лексики в межах тематичних ситуацій на кожному 

конкретному етапі навчаннѐ» (Борисова, 2011, с. 38). 

Аналіз вправ, ѐкі пропонуятьсѐ в посібниках і підручниках длѐ 

слухачів підготовчого відділеннѐ, засвідчив, що в них переважаять мовні 

вправи, ѐкі умовно можна поділити на граматичні, лексичні й фонетичні;  

вправи на переклад, трансформаційні вправи, вправи на підставленнѐ; 

вправи типу запитаннѐ-відповідь, умовно-мовленнюві та мовленнюві 

вправи (УМВ, МВ) (Павленко, 2019, с. 84).  

Длѐ засвоюннѐ навчального матеріалу на будь-ѐкому етапі 

рекомендуюмо на занѐттѐх використовувати творчі вправи у виглѐді ігор. 

Зокрема, спочатку лексему слухаять інокомуніканти вперше, згодом 

розуміять його значеннѐ та будуять із ним просте реченнѐ (Кімната. Це моѐ 

кімната). Вдало підібрані завданнѐ сприѐять зацікавлення до навчаннѐ. Як 

відомо, саме завдѐки системі вправ іноземні слухачі засвояять граматичні 

форми та відтворяять їх в усній та писемній формах мовленнѐ. 

На другому етапі іноземному слухачу потрібно: навчитисѐ будувати 

фрази з відмінковими закінченнѐми іменників, прикметників і 

займенників; правильно вживати діювідміни та форми доконаного й 

недоконаного виду; розрізнѐти часи діюслів; вивчити всі частини мови.  

Післѐ вивченнѐ основних частин мови студенти переходѐть на інший 

етап, а саме засвоюннѐ основного курсу української мови, у ѐкому 

вивчаятьсѐ 7 відмінків. 

Студент повинен бути готовий до оволодіннѐ системоя відмінків, він 

маю знати ѐк будуютьсѐ реченнѐ, де знаходитьсѐ суб’юкт, а де предикат. 
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Діюслівна сполучуваність – це основа мовленнювої комунікації, тому що 

важливим ю виробленнѐ навичок вживаннѐ тих відмінкових форм, з ѐкими 

може поюднуватисѐ діюслово, наприклад, реченнѐ може будуватисѐ за 

такоя схемоя: займенник + іменник (Н. в.) + діюслово + іменник (Ор. в.) + 

іменник (М. в.) – Мій тато працяю інженером на заводі. Діюслово в 

реченні допомагаю визначити хто, ким і де працяю. 

Навчившись створявати моделі, студенти легко зможуть 

трансформувати їх у нові реченнѐ. Наприклад, у реченні: Тато працяю на 

заводі постійноя ю частина працяю, а змінноя – тато і завод. Зрозумівши 

аналогія, іноземці самі зможуть навчитисѐ утворявати нові реченнѐ, 

наприклад: Брат працяю в лікарні; Дівчина працяю в бібліотеці тощо. 

Длѐ реалізації когнітивної методики навчаннѐ мови провідними 

постаять соціокультурний, комунікативно-діѐльнісний, функціонально-

стилістичні підходи, упровадженнѐ ѐких можливе за умови навчаннѐ на 

текстовій основі, оскільки текст ю носіюм інформації, засобом пізнаннѐ 

довкіллѐ, формуваннѐ в учнів національно-мовної картини світу 

(Пентиляк, 2011, с. 72). Відтак, завершальним етапом вивченнѐ української 

мови вважаюмо вміннѐ іноземних громадѐн будувати текст. Саме на цьому 

етапі іноземні слухачі демонструять засвоюні вміннѐ та навички з лексики 

та граматики. Вони повинні вміти гарно читати, розуміти, відповідати на 

запитаннѐ та розмовлѐти українськоя мовоя. 

На цьому етапі іноземці маять розповідати та писати розлогі й цікаві 

тексти, обов’ѐзково дотримуячись граматичних форм. Іноземним 

слухачам завжди легше розповідати текст, ѐкщо він попередньо був ними 

записаний у зошиті. На допомогу чужомовцѐм під час складаннѐ тексту 

можуть стати наперед записані запитаннѐ або план до тексту. 

О. Попова наголошую, що длѐ навчаннѐ в іншомовній, нерідній 

аудиторії важливим ю розуміннѐ тексту ѐк результату творчої діѐльності 

лядини, що й спричиняю низку труднощів сприйнѐттѐ й розуміннѐ текстів 

та породженнѐ власних висловлявань. Загалом текст ѐк феномен 

існуваннѐ мови стаю вихідним моментом і кінцевим результатом навчаннѐ 

мови в іншомовній аудиторії (Попова, 2013, с. 113). 

За Загальноювропейськими стандартами длѐ того, щоб отримати 

сертифікат B1, іноземні слухачі маять уміти вступати в комунікація, 

розуміти почуте, уміти ставити питаннѐ та відповідати на них, а також 

писати власні твори. За період навчаннѐ на підготовчому факультеті 

складно оволодіти українськоя мовоя на рівні B1, але можливо, ѐкщо 

вивчати мову послідовно за принципом «від простого – до складного».  
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Висновки. Проведене дослідженнѐ доводить, що вивченнѐ української 

мови ѐк іноземної відбуваютьсѐ в три етапи: спочатку іноземці знайомлѐтьсѐ з 

лексемами, згодом будуять фрази з цими словами і в кінцевому результаті 

продукуять реченнѐ. Правильно побудована сема повинна складатисѐ із 

вдало підібраних слів та бути граматично оформленоя. Завершальним і 

найголовнішим етапом у вивченні мови ю вміннѐ будувати текст. 

Длѐ роботи на занѐтті слід використовувати також комунікативно 

оріюнтовані тексти. Важливо, щоб кожне завданнѐ створявало ѐку-небудь 

проблему, ѐку би хотілосѐ обговорити з іншими студентами або з 

викладачем. Також у всіх навчальних матеріалах потрібний елемент 

новизни, щоб викликати в іноземних слухачів зацікавленнѐ до навчаннѐ. 

Обов’ѐзковим компонентом навчаннѐ діалогічному мовлення ю 

навчаннѐ усіх видів мовної діѐльності з переважаннѐм говоріннѐ і 

слуханнѐ. Зазвичай юдиним науковим центром навчальної діѐльності ю 

викладач, а під час навчаннѐ діалогічному мовлення на перший план 

висуваютьсѐ складна система міжособистісних стосунків, ѐка виникаять 

між самими учасниками цього процесу, а викладач виступаю ѐк один із 

рівноправних учасників діалогів спілкуваннѐ. 

Перспективи подальших наукових розвідок полѐгаять у 

поглибленому вивченні когнітивних та психологічних процесів сприйманнѐ 

та розуміннѐ висловлявань української мови іноземними студентами. 

ЛІТЕРАТУРА 
Бендѐк, К. І. (2014). Організаціѐ мовної підготовки іноземних громадѐн в Україні 

(середина XX – початок XXI століттѐ) (дис. … канд. пед. наук: 13.00.01). Ялта 
(Bendiak, K. I. (2014). Organization of language training of foreign citizens in Ukraine 
(the middle of the XX – the beginning of the XXI century (PhD thesis). Yalta). 

Борисова, В. Є. (2011). Питаннѐ навчаннѐ іноземців професійної мови. Педагогічні 
науки: реалії та перспективи: серіѐ 5, Вип. 29, 37-41 (Borysova, V. Ye. (2011). 
Issues of teaching foreigners a professional language. Pedagogical sciences: realities 
and prospects, Series 5, 29, 37-41). 

Василенко, Н. В. (2008). Формуваннѐ орфоепічних умінь і навичок з української мови в 
арабськомовних студентів (автореф. дис. ... канд. пед. н.: 13.00.02). Київ 
(Vasylenko, N. V. Formation of orthoepic skills in the Ukrainian language in Arabic-
speaking students (PhD thesis). Kyiv). 

Гайдаюнко, І. (2020) Когнітивна методика навчаннѐ мови в середній школі. Актуальні 
проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи: збірник тез 
доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародноя 
участя (10 квітнѐ 2020 року, м. Запоріжжѐ), (cc. 180-182). (Haidaienko, I. (2020). 
Cognitive methods of language learning in secondary school. Actual problems of 
pedagogical education: innovations, experience and prospects: collection of abstracts 
of the I All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation 
(April 10, 2020, Zaporizhzhia), (pp. 180-182). 

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

352 

Дементьюва, Т. І. (2005). Формуваннѐ комунікативної компетенції студентів-
іноземців підготовчих факультетів у процесі навчаннѐ (автореф. дис... канд. 
пед. наук: 13.00.09). Харків (Dementieva, T. I. (2005). Formation of communicative 
competence of foreign students of preparatory faculties in the process of studying 
(PhD thesis). Kharkiv). 

Кочерган, М. П. (2004). Вступ до мовознавства: підручник філологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ: Академіѐ (Kochergan, M. P. 
(2004). Introduction to Linguistics: a textbook of philological specialties of higher 
educational institutions. Kyiv: Academy). 

Кудіна Т. М. (2013). Формуваннѐ лексичної компетентності української мови і іноземних 
слухачів підготовчих відділень (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). Київ 
(Kudina, T. M. (2013). Formation of lexical competence of the Ukrainian language and 
foreign students of preparatory departments (PhD thesis). Kyiv). 

Павленко, О. М. (2019). Методика пропедевтичного навчаннѐ української мови 
іноземних слухачів у закладах вищої освіти (дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). 
Одеса (Pavlenko, O. M. (2019). Methods of Propaedeutic Teaching of the Ukrainian 
Language to Foreign Students in Higher Education Institutions (PhD thesis). Odesa). 

Пентиляк, М. І. (2011). Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики. Київ: Ленвіт 
(Pentyliuk, M. I. (2011). Actual problems of modern linguodidactics. Kyiv: Lenvit). 

Пентиляк, М. І. (2013). Когнітивно-комунікативна модель удосконаленнѐ професійної 
культуромовної компетентності студентів філологічного профіля. Наукові записки. 
Серіѐ «Філологічна», 40, 157-162 (Pentyliuk, M. I. (2013). Cognitive-communicative 
model of improving the professional cultural and language competence of students of 
philological profile. Proceedings. Philological series, 40, 157-162). 

Попова, О. А. (2013). Комунікативне спрѐмуваннѐ в навчанні української ѐк другої та 
іноземної мови. Горизонти освіти. Психологіѐ. Педагогіка, 1, 112-115 (Popova, 
O. A. (2013). Communicative orientation in teaching Ukrainian as a second and 
foreign language. Horizons of education. Psychology. Pedagogy, 1, 112-115). 

Тишковець, М. (2008). Використаннѐ таблиць у вивченні української мови ѐк іноземної. 
Теоріѐ і практика викладаннѐ української мови ѐк іноземної, 3, 262-268 (Tyshkovez, 
M. (2008). The use of tables in the study of Ukrainian as a foreign language. Theory and 
practice of teaching the Ukrainian language as foreign, 3, 262-268. 

РЕЗЮМЕ 
Косенко Юлия. Лингводидактические особенности восприѐтиѐ и пониманиѐ 

высказываний украинского ѐзыка иностранными слушателѐми. 
В статье рассмотрены когнитивные и психологические особенности 

восприѐтиѐ и пониманиѐ высказываний украинского ѐзыка как иностранного; 
проанализированы факторы, которые обычно могут препѐтствовать общения 
инокоммуникантам. Выделены этапы изучениѐ украинского ѐзыка как иностранного. 
Выѐснено, что обѐзательным компонентом обучениѐ диалогической речи ѐвлѐетсѐ 
обучение всех видов речевой деѐтельности с преобладанием говорениѐ и слушаниѐ. 
Обосновано использование ѐзыка-посредника на первых этапах изучениѐ украинского 
ѐзыка как иностранного. Рассмотрены некоторые теоретические аспекты 
исследованиѐ когнитивно-коммуникативного подхода. Продемонстрирован 
результат с учетом практики преподаваниѐ украинского ѐзыка как иностранного. 
Акцентировано внимание на восприѐтии и усвоении иностранцами грамматики и 
лексики украинского ѐзыка. Рассмотрены основы построениѐ предложений, подана 
модель формированиѐ лингвистической компетентности иностранных слушателей 
на начальном этапе изучениѐ украинского ѐзыка как иностранного.  
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Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, 
когнитивно-коммуникативный подход, ѐзыковаѐ подготовка иностранных граждан, 
онлайн-курс, подход. 

SUMMARY 
Kosenko Yuliia. Linguodidactic features of perception and understanding of 

utterances of the Ukrainian language by foreign listeners. 
The article can be offered to teachers as an additional source for the preparation of 

teaching the Ukrainian language as a foreign language. The article describes cognitive and 
psychological features of perception and understanding of the utterances of the Ukrainian 
language as a foreign language; analyzed the factors that usually can prevent contact 
between foreigners. The stages of studying the Ukrainian language as a foreign language are 
highlighted. It was found out that the obligatory component of teaching dialogic speech was 
training of all types of speech activity with a predominance of speaking and listening. It 
justified the use of language-mediator in the early stages of learning the Ukrainian language 
as a foreign language. Some theoretical aspects of studying the cognitive-communicative 
approach are considered. The result is demonstrated by taking into account the practice of 
teaching the Ukrainian language as a foreign language. The attention is focused on the 
perception and assimilation of Ukrainian language grammar and vocabulary by foreigners. 
The basics of constructing the sentences are considered, a formation model of the linguistic 
competence of foreign students at the initial stage of studying the Ukrainian language as a 
foreign language is presented. It is emphasized that the final stage in the study of the 
Ukrainian language is the ability of foreign communicants to build a text. It was found that 
communicatively oriented texts positively affect perception and assimilation of educational 
material, the examples of assignments that have passed preliminary testing in the classroom 
are presented. The modern approaches to study the Ukrainian language as a foreign 
language are presented. The article analyzes the main aspects of the use of information and 
communication technologies in the study of the Ukrainian language as a foreign language, 
suggested the experience of using new information technologies, telecommunications in the 
study of the Ukrainian language as a foreign language in the online course “Your Success”. 

Key words: information and communication technologies, cognitive-communicative 
approach, online course, approach. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ УЧНІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 

КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

У статті розглѐдаятьсѐ сутність, принципи, методи й форми формуваннѐ 
екологічної грамотності і здорового способу життѐ учнів закладу загальної середньої 
освіти в контексті Концепції нової української школи. Зокрема, методи: екологічних 
асоціацій; екологічної лабіалізації; екологічної рефлексії; екологічної ідентифікації; 
екологічної емпатії; екологічної ритуалізації; екологічних експектацій. Форми 
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екологічного вихованнѐ: еколого-психологічний тренінг; усний журнал; екологічний вечір; 
екологічний патруль тощо. Представлено модель управліннѐ формуваннѐм екологічної 
грамотності і здорового способу життѐ учнів, що складаютьсѐ з двох взаюмопов’ѐзаних 
компонентів: змістового та організаційно-діѐльнісного. 

Ключові слова: екологічна грамотність, здорове життѐ, нова українська 
школа, модель управліннѐ формуваннѐм екологічної грамотності і здорового способу 
життѐ, учні закладу загальної середньої освіти. 

 

Постановка проблеми. У найважливіших міжнародних документах 

останнього десѐтиріччѐ, присвѐчених проблемам навколишнього 

середовища і гармонійного розвитку лядства, велика увага приділѐютьсѐ 

екологічній культурі і свідомості, інформованості лядей про екологічну 

ситуація в світі, регіоні, на місці проживаннѐ, їх обізнаності з можливими 

шлѐхами вирішеннѐ різних екологічних проблем, з концептуальними 

підходами до збереженнѐ біосфери і цивілізації. 

Головноя причиноя всіх бід природи була і ю лядина. Не 

усвідомляячи свого місцѐ в навколишньому природному середовищі, 

вона шкодить насамперед собі, своїм нащадкам. Саме тому так важливо 

розпочати екологічне вихованнѐ з дитѐчих і шкільних років. 

Шлѐх до високої екологічної культури лежить через ефективну 

екологічну освіту (Концептуальні засади реформуваннѐ середньої школи, 

2016). 

Досвід роботи педагогів даю змогу стверджувати, що взаюмозв’ѐзок 

освіти, культури, економічного становища й екологічної ситуації сьогодні 

визначаю самопочуттѐ лядства.  

На сьогодні екологізаціѐ виховної роботи школи стала одним із 

головних напрѐмів розвитку системи шкільної освіти. Длѐ найбільшої 

ефективності та успіху екологічного вихованнѐ учнів дуже важливо наповнити 

всі заходи місцевим матеріалом про стан середовища в регіоні, місті, районі 

(Актуальність проблеми екологічного вихованнѐ школѐрів, 2012).   

Сьогодні перед педагогами та вихователѐми стоїть завданнѐ 

формуваннѐ екологічної культури учнів, починаячи з найменших і закінчуячи 

старшими школѐрами, ураховуячи їхні вікові та психологічні особливості.  

Дослідники Т. Вовк та С. Фролова виділѐять суперечності екологічної 

освіти: між складноя екологічноя ситуаціюя в нашій країні, що виникла 

внаслідок багаторічної відсутності зоріюнтованості економіки України на 

екологічну безпеку навколишнього середовища, здоров’ѐ лядей та 

недостатнім висвітленнѐм цих проблем в освітніх шкільних програмах; між 

очікуваннѐм школѐрів і їх батьків у використанні сучасних, зокрема й 

інформаційних технологій та недостатньоя компетентністя, методичноя 
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консервативністя  деѐких учителів, не готових до суб’юкт-суб’юктної 

взаюмодії з учнѐми (Вовк та Фролова, 2016, с. 32-35). 

Таким чином, можемо стверджувати, що проблема ю досить 

актуальноя й потребую подальшого дослідженнѐ. 

Метою статті ю аналіз наукових поглѐдів і власних спостережень 

щодо принципів, форм і методів, способів управліннѐ формуваннѐм 

екологічної грамотності і здорового життѐ учнів закладу загальної 

середньої освіти в контексті Концепції нової української школи. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 

загальнонаукові методи: аналіз і синтез наукової літератури з теми 

дослідженнѐ: філософської, психологічної, педагогічної. Використовувалисѐ 

також методи теоретичного дослідженнѐ: порівнѐннѐ, узагальненнѐ, 

абстрагуваннѐ, що дало змогу з’ѐсувати сучасні ефективні способи й форми 

формуваннѐ екологічної грамотності і здорового способу життѐ  учнів закладу 

загальної середньої освіти в контексті Концепції нової української школи. 

Аналіз наукових досліджень. Ураховуячи важливість досліджуваної 

проблеми, її вивченнѐм займалосѐ багато вчених. Зокрема, проблеми 

формуваннѐ екологічної грамотності учнів досліджували ѐк класики 

педагогічної думки (В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші), так і сучасні 

вчені-педагоги (Н. Жестова, Л. Іщенко, Н. Мойсеяк, М. Фіцула та інші). Такі 

дослідники в галузі екологічної освіти, ѐк М. Колесник та С. Лесков  

характеризуять засоби, форми й методи екологічного вихованнѐ.  

Багато педагогів нашого часу вважаять природоохоронну роботу 

школѐрів одним із головних впливів на екологічну свідомість дітей і 

формуваннѐ їх екологічної грамотності. Дослідники стверджуять, що 

екологічна культура особистості неможлива без практичного ставленнѐ до 

дійсності, ѐке формуютьсѐ на основі спільних зусиль вчителѐ та учнѐ. 

У своїх дослідженнѐх вчені доводѐть, що свідоме й бережливе 

ставленнѐ до природи слід формувати з дитинства в сім’ї та школі, за 

умови активного формуваннѐ екологічної грамотності і здорового способу 

життѐ через накопиченнѐ систематичних знань у цій галузі.  

Зважаячи на важливість проблеми дослідженнѐ, існую необхідність у 

подальшій, більш глибокій розробці проблеми екологічного вихованнѐ і 

екологічної освіти школѐрів, тому що під час проведеннѐ ціюї роботи 

вирішуятьсѐ такі завданнѐ, ѐк: розвиток екологічної етики учнів, 

відповідальності в їх відносинах з природоя, естетичне, моральне 

вихованнѐ, вихованнѐ лябові до Батьківщини, формуваннѐ почуттѐ 

співпричетності до свого часу, особистої відповідальності за все, що 
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відбуваютьсѐ навколо. Тому екологічне вихованнѐ школѐрів необхідно длѐ 

гармонійного розвитку школѐрів і ю необхідноя формоя роботи (Суть, 

мета, завданнѐ та принципи екологічного вихованнѐ, 2017).   

Важливість досліджуваної проблеми підтверджуютьсѐ Концепціюя 

нової української школи, ѐка передбачаю формуваннѐ одніюї з клячових 

компетентностей учнѐ – екологічну грамотність і здорове життѐ. Це 

означаю уміннѐ розумно та раціонально користуватисѐ природними 

ресурсами в межах сталого розвитку, усвідомленнѐ ролі навколишнього 

середовища длѐ життѐ і здоров’ѐ лядини, здатність і бажаннѐ 

дотримуватисѐ здорового способу життѐ (Концептуальні засади 

реформуваннѐ середньої школи, 2016).    

Виклад основного матеріалу. Екологічне вихованнѐ – тривалий 

багатофакторний цілеспрѐмований процес формуваннѐ екологічної 

свідомості й екологічної культури. Результатом екологічного вихованнѐ 

лядини ю формуваннѐ мотивів, потреб, звичок цілеспрѐмованої екологічної 

поведінки та природоохоронної діѐльності, здорового способу життѐ 

(Емельѐнова, 2006, c. 382). 

Екологічне вихованнѐ Н. Волкова визначаю ѐк систематичну 

педагогічну діѐльність, спрѐмовану на розвиток у лядини культури 

взаюмодії з природоя (Скрипченко та ін., 2001, с. 113). 

Екологічне вихованнѐ – систематична педагогічна діѐльність, 

спрѐмована на розвиток в учнів екологічної культури. Завданнѐ 

екологічного вихованнѐ полѐгаю у формуванні екологічних знань, вихованні 

лябові до природи, прагненні берегти, примножувати її, формуванні вмінь 

і навичок діѐльності в природі. Як і кожен із напрѐмів вихованнѐ, 

екологічне вихованнѐ маю мету, завданнѐ, основні принципи, форми, 

методи та показники сформованості (Емельѐнова, 2006).  

Нам імпоную визначеннѐ понѐттѐ «екологічне вихованнѐ» ѐк 

безперервного освітнього процесу, що не маю завершених часових меж, а 

поступово переходить з одніюї стадії в іншу і спрѐмовуютьсѐ на усвідомленнѐ 

учнѐми морально-етичних норм і правил суспільства стосовно природи, 

формуваннѐ ціннісної сфери особистості, моральних переконань про 

необхідність шанобливого ставленнѐ до всього живого та власної 

відповідальності за майбутню довкіллѐ (Бойчук та Шульга, 2005, с. 60). 

Екологічне вихованнѐ формую екологічну грамотність учнів. 

Екологічна грамотність забезпечую розвиток екологічної культури, ѐку 

варто розглѐдати ѐк складову частину інтелектуальної і духовної культури 

особистості, ѐк цілісний досвід особистості, що забезпечую її творчу 
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самореалізація в розв’ѐзанні екологічних проблем. Отже, екологічна 

культура особистості передбачаю формуваннѐ певного рівнѐ екологічних 

знань, умінь і переконань, готовності до природоохоронної діѐльності. 

Формуютьсѐ вона в процесі екологічного вихованнѐ та екологічної освіти.  

Складниками екологічної культури вважаять екологічну свідомість, 

екологічні переконаннѐ, екологічний світоглѐд, готовність до екологічної 

діѐльності, відповідне ставленнѐ до навколишнього середовища (Толстоухов, 

2005, с. 134). 

Формуваннѐ екологічної грамотності – це психолого-педагогічний 

процес, спрѐмований на здобуттѐ лядиноя знань про наукові основи 

природокористуваннѐ, переконаннѐ в необхідності діѐти згідно з ними, 

виробленнѐ практичних навичок і активної життювої позиції в галузі охорони 

природи, раціонального природокористуваннѐ (Курлѐнд та ін., 2005, с. 101). 

Екологічна грамотність ю складовоя екологічної культури. 

Незважаячи на наѐвність великої кількості визначень понѐттѐ «екологічна 

культура», на нашу думку, найбільш вдалим ю таке визначеннѐ: 

«екологічна культура» – це міра і спосіб розвитку, реалізаціѐ соціальних 

сил у процесі матеріально-практичного та духовно-теоретичного освоюннѐ 

природи. Але слід наголосити на тому, що екологічна культура маю забезпечувати не 

просто освоюннѐ природи, а й гармонійну взаюмодія з нея. 

Процес формуваннѐ екологічної грамотності і здорового способу 

життѐ учнів закладу загальної середньої освіти ѐвлѐю собоя 

цілеспрѐмовану взаюмодія вчителѐ (дорослих) і учнѐ ѐк суб’юкта вихованнѐ 

та розвитку з метоя формуваннѐ потреби в екологічно доцільному способі 

життѐ (Концепціѐ «Нова українська школа», 2016).   

Метоя вихованнѐ екологічної культури учнів ю вихованнѐ екологічно 

доцільного способу життѐ, при ѐкому можлива коеволяціѐ лядського 

суспільства й біосфери (Роганова, 2001).  

Екологічна культура особистості складаютьсѐ з трьох 

взаюмопов’ѐзаних складових: екологічних знань, екологічних переконань, 

екологічної діѐльності. Це визначаю форми й методи діѐльності, спрѐмовані 

на накопиченнѐ екологічних знань, формуваннѐ екологічних переконань та 

необхідних умінь в умовах ігрової та трудової діѐльності. 

Екологічні знаннѐ ю необхідноя, але недостатньоя умовоя розвитку 

екологічної культури учнів, оскільки знаннѐ самі по собі нейтральні.  

Отже, наѐвність системи екологічних знань не гарантую того, що 

учень будуватиме своя поведінку відповідно до отриманих знань. Длѐ 

зміни поведінки необхідно, щоб отримані знаннѐ стали значимими длѐ 
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особистості, а це вже питаннѐ відношеннѐ, що входить у домінувальну 

систему цінностей.  

Теоретичний аналіз проблеми екологічної освіти й вихованнѐ 

школѐрів показав, що основними їх напрѐмами ю: екологічна освіта й 

вихованнѐ під час уроків, екологічна освіта та вихованнѐ в позакласній 

діѐльності та екологічна освіта й вихованнѐ в позашкільній роботі.  

Але найефективнішоя формоя розвитку екологічної грамотності і 

здорового способу життѐ ю урок.  

Необхідно відмітити, що екологічна грамотність і здоровий спосіб 

життѐ, відповідно до Концепції нової української школи, ю клячовоя 

компетентністя. Клячові компетентності повинні формуватисѐ ѐк наскрізні 

в усіх навчальних дисциплінах. Тому ефективність формуваннѐ екологічної 

грамотності і здорового способу життѐ значноя міроя залежить від 

професійної компетентності кожного вчителѐ. У цьому контексті вважаюмо 

за необхідне акцентуваннѐ уваги на зазначеному питанні під час 

підготовки й перепідготовки викладачів з неекологічних дисциплін, 

розробку методичних рекомендацій та зразків конспектів уроків длѐ таких 

викладачів з метоя розвитку їх здатності до формуваннѐ одніюї з клячових 

компетентностей учнів відповідно до Концепції нової української школи, 

зокрема екологічної грамотності і здорового способу життѐ. 

Під здоровим способом життѐ розуміюмо декілька його аспектів. Це і 

фізичне, і інтелектуальне, і емоційне, і психічне, і соціальне здоров’ѐ. 

Під фізичним здоров’ѐм розуміюмо такий стан організму, показники 

життюдіѐльності ѐкого відповідаять фізіологічним нормам відповідно віку і 

статі. 

Інтелектуальне здоров’ѐ характеризую стан інтелектуальної сфери 

особистості, ѐкий забезпечую нормальну, адекватну реакція на 

необхідність вирішеннѐ різноманітних проблем, що виникаять унаслідок 

взаюмодії з навколишнім середовищем. 

Емоційне здоров’ѐ передбачаю здатність особистості керувати своїми 

переживаннѐми, емоціѐми, зокрема і в стосунках із навколишнім 

середовищем. 

Психічне здоров’ѐ передбачаю адекватне ставленнѐ до себе, до інших 

лядей, до потреб, до навколишнього середовища. 

Соціальне здоров’ѐ забезпечую повагу до інших лядей, друзів, своюї 

сім’ї, свого народу, всього лядства. 

Вважаюмо, що формуваннѐ всіх зазначених складових здорового 

способу життѐ учнѐ за час його навчаннѐ в школі забезпечую його 
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подальший саморозвиток, підвищую самооцінку, спрѐмовую на 

самовдосконаленнѐ. 

Щоб процес формуваннѐ екологічної грамотності учнів закладу 

загальної середньої освіти був ефективним, ним необхідно управлѐти. 

Управліннѐ – це особлива діѐльність, ѐка спрѐмована на організація, 

функціонуваннѐ та розвиток усіх напрѐмів життюдіѐльності закладу освіти, 

зокрема, і формуваннѐ екологічної грамотності. 

Управліннѐ організаціюя екологічного вихованнѐ передбачаю 

запровадженнѐ ефективних методів, форм і засобів такого вихованнѐ. 

Керуячи процесом формуваннѐ екологічної грамотності учнів 

вважаюмо за необхідне крім традиційних методів запроваджувати 

специфічні методи екологічного вихованнѐ. 

До таких методів відносимо: метод екологічних асоціацій; метод 

художньої репрезентації природних ѐвищ; метод екологічної лабіалізації; 

метод екологічної рефлексії; метод екологічної ідентифікації; метод 

екологічної емпатії; метод екологічної турботи; метод екологічної 

ритуалізації; метод екологічних експектацій тощо (Вовк, 2016, с. 31-33). 

Отже, длѐ вихованнѐ справжньої лядини, ѐка, крім решти ѐкостей, 

мала би сформований екологічний світоглѐд, необхідно шукати творчі 

шлѐхи, залучаячи мистецтво, туризм, відроджуячи традиції, створяячи 

дискусійні клуби тощо. 

На основі результатів теоретичного дослідженнѐ з метоя 

підвищеннѐ ефективності управліннѐ процесом формуваннѐ екологічної 

грамотності учнів закладів загальної середньої освіти нами була створена 

узагальнена модель  управліннѐ цим процесом. 

До основних завдань вищезазначеної моделі ми віднесли: 1) 

розкриттѐ сутності і складових екологічної грамотності учнів; 2) управліннѐ 

процесом формуваннѐ екологічної грамотності учнів під час уроків та в 

позаурочний час; 3) діагностика рівнѐ управліннѐ процесом формуваннѐ 

екологічної грамотності учнів. 

Модель управліннѐ формуваннѐм екологічної грамотності учнів 

складаютьсѐ з двох взаюмопов’ѐзаних компонентів: змістового та 

організаційно-діѐльнісного. 

Вважаюмо доцільним зупинитисѐ детальніше на вищезазначених 

компонентах моделі управліннѐ формуваннѐм екологічної грамотності 

учнів. 

Змістовий компонент передбачаю такі складові: управліннѐ змістом 

формуваннѐ екологічних знань; управліннѐ формуваннѐм емоційно-
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ціннісного ставленнѐ до природи; управліннѐ формуваннѐм екологічної 

активності учнів. 

Організаційно-діѐльнісний передбачаю такі складові: принципи,  

функції, етапи, методи, форми. 

До основних принципів належать: неперервність, системність і 

систематичність, ѐкі забезпечуять організаційні умови формуваннѐ 

екологічної грамотності особистості на всіх рівнѐх (сім’ѐ, дошкільна освіта, 

школа, професійна освіта, професійна діѐльність); урахуваннѐ вікових та 

індивідуальних особливостей лядини; міждисциплінарний підхід до 

формуваннѐ екологічної грамотності, що спрѐмований не на механічне 

вкляченнѐ різнобічних знань екологічного спрѐмуваннѐ у зміст різних 

предметів, а їх логічне підпорѐдкуваннѐ основній меті екологічної освіти в 

навчальному процесі закладів освіти; взаюмне погодженнѐ завдань, змісту, 

форм і методів роботи; логіку вивченнѐ провідних екологічних ідей і 

понѐть, їх постійне поглибленнѐ; висвітленнѐ екологічних проблем на 

глобальному, національному й місцевому рівнѐх передбачаю 

ознайомленнѐ із загальними та локальними проблемами довкіллѐ, а також 

практичну участь у розв’ѐзанні місцевих екологічних проблем; 

спрѐмованість навчаннѐ на розвиток інтелектуальної, ціннісно-

мотиваційної, емоційно-вольової та діѐльнісно-поведінкової сфер 

особистості, гармонізація стосунків із навколишнім середовищем.  

До методів формуваннѐ екологічної грамотності учнів, що вклячені в 

модель, належать: екологічні ігри, екологічні екскурсії, «мозковий штурм», 

дидактична казка, метод екологічних асоціацій, метод художньої 

репрезентації природних ѐвищ, метод екологічної лабіалізації, метод 

екологічної рефлексії, метод екологічної ідентифікації, метод екологічної 

емпатії, метод екологічної турботи, метод екологічної ритуалізації, метод 

екологічних експектацій тощо. Зазначимо, що вищезазначені методи 

формуваннѐ екологічної культури учнів було розглѐнуто вище. 

Беручи до уваги специфіку еколого-виховного процесу, модель 

управліннѐ формуваннѐм екологічної грамотності учнів вклячаю такі форми 

екологічного вихованнѐ: еколого-психологічний тренінг, усний журнал, 

екологічний вечір. 

Екологічний вечір – класична форма екологічного вихованнѐ. 

Готуячи сценарій вечора, у ньому можна використати елементи 

народознавства або повністя присвѐтити захід обрѐдам, що тісно пов’ѐзані 

за своїм змістом із природоя. Саме така форма сприѐю формування 

національної свідомості майбутнього громадѐнина держави. 
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Створеннѐ й функціонуваннѐ в школі екологічного патрулѐ ю ще одніюя 

формоя екологічного вихованнѐ. Робота екопатрулѐ в школі спрѐмована на 

доведеннѐ кожному учневі важливості екологічних знань та дотриманнѐ 

норм екологічно грамотної поведінки не тільки у природі, але й у школі, на 

вулиці, удома. Протѐгом певного часу екологічний патруль збираю інфор-

мація про різні види негативної поведінки й діѐльності учнів у школі (на-

приклад, про дотриманнѐ учнѐми санітарно-гігіюнічних умов навчаннѐ, їхню 

ставленнѐ до уроків фізичної культури та ін.). Результатом таких спосте-

режень може бути випуск агітаційних листівок, бялетенів, газет, дружніх 

шаржів тощо. Длѐ повнішого висвітленнѐ своюї роботи члени екопатрулѐ із 

залученнѐм інших учнів школи створяять агітбригади. З допомогоя дорос-

лих вони готуять свої виступи, що повинні бути емоційними й театралі-

зованими, щоб змусити кожного учнѐ замислитисѐ над своюя поведінкоя, 

екологічними проблемами, усвідомити необхідність збереженнѐ власного 

здоров’ѐ і стану навколишнього середовища (Вовк, 2016, с. 24) та інші. 

Таким чином, можна зробити висновок, що формуваннѐ екологічної 

грамотності і здорового життѐ учнів закладів загальної середньої освіти ю 

надзвичайно актуальноя проблемо сьогоденнѐ. Екологічна грамотність 

учнів формуютьсѐ під час їх екологічного вихованнѐ і освіти, що 

здійсняютьсѐ на уроках, в позаурочний час, у сім’ї, а також у закладах 

позашкільної освіти. Цей процес буде успішним, ѐкщо ним ефективно 

управлѐти. Вважаюмо, що узагальнена нами модель управліннѐ 

екологічним вихованнѐ учнів підвищить ефективність цього процесу. 
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РЕЗЮМЕ 
Кривонос Ольга. Формирование экологической грамотности и здорового образа 

жизни учащихсѐ общеобразовательной школы в контексте Концепции новой 
украинской школы.  

Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ научных взглѐдов и собственных наблядений 
проблемы развитиѐ экологической грамотности и здорового образа жизни учащихсѐ 
общеобразовательной школы в соответствии с требованиѐми новой украинской 
школы. Рассматриваятсѐ сущность, принципы, методы и формы формированиѐ 
экологической грамотности учащихсѐ. Предлагаетсѐ модель управлениѐ этим 
процессом. 

Ключевые слова: экологическаѐ грамотность, здоровый образ жизни, новаѐ 
украинскаѐ школа, модель управлениѐ формированием экологической грамотности. 

SUMMARY 
Kryvonos Olha. Formation of ecological literacy and healthy lifestyle of students of 

general secondary education institutions in the context of the Concept of New Ukrainian School. 
Formation of students’ environmental literacy in general secondary education institutions 

is an extremely important problem today. Ecological  literacy of students is formed during their 
ecological education and upbringing. This process is carried out in the classroom, extracurricular 
time, in the family, as well as in out-of-school education institutions. The formation of 
environmental literacy will be successful if it is managed effectively. We are sure that our 
generalized management model will increase the efficiency of this process. 

Despite the activities carried out at different levels, which are aimed at improving the 
environment, a huge number of environmental problems remain unresolved. Taking into 
consideration the fact that the main cause of pollution of nature is man, one of the main 
solutions to environmental disaster is environmental awareness, environmental 
consciousness and ecological culture of each individual. 

This process must begin in childhood. The main social institutions responsible for the 
environmental education of young people are the family, preschools, general secondary 
schools and other education institutions.  

A special mission in the formation of environmental literacy of the individual is 
entrusted to the school. The school years account for one of the most important in terms of 
content and duration period of development and formation of a personality, its 
consciousness, in particular, environmental and outlook. 

Therefore, the level of ecological literacy of schoolchildren and citizens of society 
depends on the pedagogical skills of a teacher, an educator, his/her competence in the field 
of environmental education, the ability to manage the educational process effectively. 

Our pedagogical experience and the pedagogical experience of the colleagues have 
confirmed that the ability to manage the educational process effectively affects formation of 
environmental literacy and environmental culture of students, and subsequently on their 
attitude to the environment.  

It is important that the environmental education of students begins with the younger 
classes and ends with the older ones. Thus, organization of ecological education should be 
carried out taking into account the age and individual features of students.  

Nowadays ecologization of the educational work of the school has become one of the 
main directions of the development of the school education system. For the greatest efficiency 
and success of ecological education of students it is very important to fill all activities with local 
material about the state of the environment in the region, city and district. 

Key words: ecological literacy, healthy lifestyle of students, Concept of New Ukrainian 
School. 
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СВІТОГЛЯД ТА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ В ДІТЕЙ 5–8 РОКІВ 
 

У статті розглѐнуто основи гармонійного світосприйнѐттѐ в дітей 5–8 
років, що ю підґрунтѐм длѐ становленнѐ світоглѐдних уѐвлень, поглѐдів, знань, 
переконань щодо навколишнього світу, ѐкі визначаять місце і роль та мотивуять 
вчинки щодо навколишньої дійсності крізь призму ціннісних оріюнтацій. Розкрито 
риси, ѐкими характеризуютьсѐ світосприйнѐттѐ дитини: інтеграціюя 
стереотипізованих способів сприйнѐттѐ природи, лядини й суспільства; 
поюднаннѐм компонентів перехідного (вікового) характеру; духовно-
інтелектуальним змістом; динамікоя, що не завжди співпадаю з динамікоя 
інтелектуального дозріваннѐ; зв’ѐзком із рефлексивними процесами; різним темпом; 
локалізаціюя на перетині соціокультурного, етичного, статевовікового 
компонентів розвитку дитини; інтеграціюя природного і культурного, 
раціонального та емоційного, індивідуально-особистісного і соціально-
типологічного. Визначено умови розвитку творчих здібностей дошкільників. Перш за 
все розвиток здібностей дитини зумовляютьсѐ діюя низки соціальних чинників, серед 
ѐких – соціальна ситуаціѐ розвитку та провідна ігрова діѐльність.  

Ключові слова: світоглѐд, світосприйнѐттѐ, діти 5–8 років, розвиток 
творчих здібностей, дошкільники, сприйнѐттѐ світу. 

 

Постановка проблеми. На думку українських дослідників, в основу 

формуваннѐ особистості повинні лѐгти, передусім, ідеї гуманістичної 

парадигми особистісно оріюнтованої освіти та вихованнѐ, мета ѐкої полѐгаю 

в тому, щоб знайти, підтримати, розвинути здібності дитини, закласти в неї 

механізм самореалізації особистості. Тому розглѐнемо основи 
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гармонійного світосприйнѐттѐ в дітей 5–8 років, що ю підґрунтѐм длѐ 

становленнѐ світоглѐдних уѐвлень, поглѐдів, знань, переконань щодо 

навколишнього світу, ѐкі визначаять місце і роль та мотивуять вчинки 

стосовно навколишньої дійсності крізь призму ціннісних оріюнтацій.  

Аналіз актуальних досліджень.  І. Біла, Н. Буринська, Л. Виготський, 

Б. Гершунський, С. Гончаренко, І. Дубов, І. Зѐзян, В. Ільченко, І. Кон, М. Мід, 

Н. Мойсеяк, Є. Нефедова, Н. Ничкало, В. Паламарчук, Ж. Піаже, Г. Тарасенко, 

С. Тарасов, Л. Шелестова, Н. Шишлѐнникова, Т. Шмельова, В. Шубінська та ін.  

Мета статті – розглѐнути зміст світоглѐду та світосприйнѐттѐ у дітей 

5–8 років. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, 

педагогічної, психологічної літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні 

положеннѐ дослідженнѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі 

ѐкого вивчаятьсѐ джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, 

систематизації та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Трактуваннѐ понѐттѐ «світоглѐд» 

постійно уточняютьсѐ. Відсутнѐ юдина думка щодо визначеннѐ цього 

понѐттѐ. З етимологічної точки зору «світоглѐд» – “weltanschauung”, 

складаютьсѐ з двох слів – “welt”, що означаю «світ, всесвіт, земна кулѐ»; 

«світ, лядство, ляди»; «середовище» та “аnschauung”, ѐке перекладаютьсѐ 

українськоя мовоя ѐк «споглѐданнѐ», «зорове сприйнѐттѐ», «наочне, 

образне уѐвленнѐ», «поглѐд, воззріннѐ, уѐвленнѐ» (Merriam Webster’s 

Collegiate Dictionary, 2020).  

У педагогічній енциклопедії термін «світоглѐд» розглѐдаютьсѐ ѐк 

«система поглѐдів на дійсність, ѐка визначаю загальну спрѐмованість 

діѐльності й поведінки лядини та ю найвищим синтезом знань, практич-

ного досвіду та емоційних оцінок» (Каиров и Петров, 1965).  

С. Гончаренко та Ю. Мальований вважаять, що світоглѐд – «засіб 

визначеннѐ власної позиції лядини стосовно всіх життюво важливих ѐвищ і 

подій» (Гончаренко та Мальований, 1994). В українському педагогічному 

словнику С. Гончаренко висловляю подібну думку щодо розуміннѐ 

наукової категорії «світоглѐд», трактуячи його ѐк «світ свого буттѐ й 

діѐльності, що визначаю і сприймаю свою місце й призначеннѐ в ньому» 

(Гончаренко та Мальований, 1994).  

І. Бичко, В. Табачковський, Г. Горак зауважуять на інтегративності 

характеру світоглѐду, що передбачаю його структурну складність, зокрема: 

наѐвність світовідчуттѐ (емоційно-психологічного рівнѐ), світорозуміннѐ та 
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світосприйнѐттѐ. Вони трактуять понѐттѐ «світоглѐд» ѐк «інтегративну 

цілісність знаннѐ і цінностей, розуму і чуттѐ, інтелекту й дії, критичного 

сумніву і свідомої переконаності» (Бичко, 1993). 

С. Тарасов, визначаю дитѐче світосприйнѐттѐ ѐк цілісність щодо стійких 

схем, способів поведінки, відчуттѐ, мисленнѐ, баченнѐ навколишнього світу, 

властивих окремій дитині, етнокультурним і соціокультурним групам. У 

дитѐчому світосприйнѐтті знаходѐть відображеннѐ специфічні длѐ певного 

культурного або соціального середовища «механізми» соціалізації, що 

виражаятьсѐ в переважному длѐ тіюї чи іншої групи способі сприйнѐттѐ світу. 

«Світосприйнѐттѐ» дитини характеризуютьсѐ такими рисами: інтеграціюя 

стереотипізованих способів сприйнѐттѐ природи, лядини й суспільства; 

поюднаннѐм компонентів перехідного (вікового) характеру; духовно-

інтелектуальним змістом; динамікоя, що не завжди співпадаю з динамікоя 

інтелектуального дозріваннѐ; зв’ѐзком із рефлексивними процесами; різним 

темпом; локалізаціюя на перетині соціокультурного, етичного, 

статевовікового компонентів розвитку дитини; інтеграціюя природного й 

культурного, раціонального та емоційного, індивідуально-особистісного і 

соціально-типологічного (Тарасов, 2003).  

В. Молѐко та О. Музика зазначаять, що адаптаціѐ до предметного 

середовища починаютьсѐ майже відразу післѐ народженнѐ дитини й 

відразу починаютьсѐ процес розвитку здібностей. Перші проѐви творчих 

здібностей та творчості спостерігаятьсѐ в дошкільному віці у формі спроб 

самостійного виконаннѐ діѐльності.  

Учені визначаять умови розвитку творчих здібностей дошкільників. 

Перш за все, розвиток здібностей дитини зумовляютьсѐ діюя низки 

соціальних чинників, серед ѐких – соціальна ситуаціѐ розвитку та провідна 

ігрова діѐльність. Спонтанний розвиток здібностей і зародженнѐ творчості 

дошкільників, що відбуваютьсѐ в умовах ігрової та продуктивних видів 

діѐльності, спрѐмовані на задоволеннѐ потреби у визнанні з боку 

найближчого соціального оточеннѐ. Точне відтвореннѐ дій дорослого стаю 

метоя активності дошкільників, за ѐке вони очікуять визнаннѐ. 

Таким чином, потреба у визнанні може розглѐдатисѐ ѐк один із 

самостійних чинників розвитку наслідуваннѐ дошкільників. 

Результати досліджень В. Молѐко та О. Музики свідчать, що 

усвідомленнѐ дошкільниками випадкових продуктивних інвенцій та 

подальше цілеспрѐмоване їх використаннѐ длѐ отриманнѐ творчого 

результату ю одним із механізмів розвитку творчих здібностей у 

наслідуванні. Виѐвлено, що випадкові інвенції виникаять на будь-ѐкому 
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етапі оволодіннѐ діѐльністя внаслідок нездатності дошкільників точно 

відтворити дії дорослого. Однак, ѐкщо на початкових етапах освоюннѐ 

діѐльності діти оріюнтуятьсѐ на наслідуваннѐ дій дорослого та відкидаять 

випадкові інвенції, то за досконалого виконаннѐ завданнѐ інвенції 

викликаять інтерес ѐк самої дитини, так і ровесників. У результаті 

кількаразового успішного вкляченнѐ випадкових інвенцій у зміст 

діѐльності діти усвідомлявали їх ціннісність ѐк засіб отриманнѐ визнаннѐ 

за творчий результат. Досконалість наслідувальної діѐльності в поюднанні 

зі здатністя до усвідомленого цілеспрѐмованого використаннѐ інвенцій ѐк 

засобів творчості ю свідченнѐм формуваннѐ творчої спрѐмованості та 

одним із клячових показників розвитку творчих здібностей особистості.  

Учені вважаять, що ознакоя обдарованості дошкільників ю рефлексіѐ 

власних здібностей та можливості їх розвитку, усвідомлене розмежуваннѐ 

власних та наслідувальних дій, усвідомленнѐ перенесеннѐ наслідувальних 

та інвенційних дій. 

Рефлексіѐ ѐк один із механізмів регулѐції діѐльності вимагаю 

достатньо високого рівнѐ розвитку абстрактного мисленнѐ, оскільки 

передбачаю «відстороненнѐ» від власних процесів (Здібності, творчість, 

обдарованість: теоріѐ, методика, результати досліджень, 2006). 

Сприйнѐттѐ навколишнього середовища зумовлене психічним 

станом особистості та характером її діѐльності в навколишньому світі. 

Ступінь сприйнѐттѐ дітьми однакових природних об’юктів чи ѐвищ 

відповідаю їхньому психічному стану, розвитку інтелекту, сформованим 

моральним і етичним нормам поведінки та діѐльності в соціумі, метоя ѐкої 

ю взаюмодіѐ особистості з навколишнім середовищем. Сприйнѐттѐ 

навколишнього середовища ѐк цілісності ю важливим, оскільки сприѐю 

усвідомлення дитиноя її функціональної структури, ѐка за своїми 

законами впорѐдковую розмаїттѐ ѐвищ чи об’юктів (Якименко, 2020). 

М. Савчин вважаю, що «основи світоглѐду закладаятьсѐ практично з 

моменту народженнѐ лядини, а засвоюні нея моральні норми, ідеали, 

принципи, правила поведінки зводѐтьсѐ в цілісну систему, ѐка даю їй змогу 

не лише зрозуміти навколишній світ, а й відшукати свою місце в ньому, 

сформувати свою ставленнѐ до нього та зміст свого життѐ» (Савчин, 2011).  

На думку В. Шинкарука, «світоглѐд ю формоя суспільної 

самосвідомості лядини, до структури ѐкої входѐть узагальнені уѐвленнѐ 

про світ і саму лядину, про спрѐмованість ходу подій у світі, про сенс 

лядського життѐ, історичну доля лядства тощо, а також системоя 

переконань, принципів та ідеалів». Усі зазначені вище складники 
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світоглѐду «опосередковуятьсѐ особистим досвідом суб’юкта, здобуваячи 

завдѐки йому певне емоційне забарвленнѐ й перетворяячись на певну 

персональну установку, що регуляю практичну та пізнавальну діѐльність 

лядини, виражаю її життюву позиція». До світоглѐду належить 

світовідчуттѐ, світосприйнѐттѐ, світорозуміннѐ, а також елемент рефлексії, 

що виѐвлѐютьсѐ найбільше в останньому. Зростаячи, лядина освояю світ, 

різні його проѐви, він стаю деѐкоя міроя «своїм», разом із цим 

відбуваютьсѐ формуваннѐ світоглѐду (Шинкарук, 1986).  

В. Лук’ѐнець, О. Кравченко стверджуять, що світоглѐд ю системоя 

глибинних життюво важливих моментів длѐ оріюнтації та поведінки у світі, 

ѐка може виѐвлѐтисѐ ѐк інгібітором, так і каталізатором активності суб’юкта 

життютворчості (Лук’ѐнець, 2004).  

В. Шевченко стверджую, що освоюннѐ світу ю пізнавальноя діѐльністя 

(Шевченко, 2007). І. Біла надаю цьому питання значної ролі. Дослідницѐ 

підтверджую це на прикладі дитинства відомого поета-геніѐ – Олександра 

Блока. І мати, і дідусь, і бабусѐ, і тітки й усѐ сім’ѐ з її літературністя, 

ідеалізмом, романтизмом – все це значно впливало на О. Блока з раннього 

дитинства. Протѐгом перших 7  років, «коли закладаютьсѐ найбільш міцний 

фундамент тілесного та духовного», маленький О. Блок проводив 3–4 

місѐці на рік серед природи та побуту села Шахматово. Особливо 

викликали захопленнѐ їхні подорожі з дідусем-ботаніком лугами, 

болотами, лісами. Усе це стало передумовоя виникненнѐ в нього тіюї 

лябові до природи та села, ѐка була характерноя длѐ його поезії.  

Читати він навчивсѐ до 5 років і вже тоді почав писати маленькі 

оповіданнѐ, вірші. У своїй дитѐчій поезії поет виѐвлѐв неабиѐку лябов до 

тварин. У домі, де ріс О. Блок, панувала атмосфера відкритості, 

дозволеності, права на свободу, усі його творчі проѐви знаходили 

підтримку та заохоченнѐ. І ѐк наслідок – стратегіѐ вихованнѐ маленького О. 

Блока виѐвиласѐ ефективноя – він став талановитим поетом (Біла, 2008). 

Отже, наукова категоріѐ «світоглѐд» трактуютьсѐ ѐк всеохопляяче, 

всебічне, повне, вичерпне сприйнѐттѐ, осѐгненнѐ чи розуміннѐ світу 

головним чином зі своюрідної, особливої позиції, точки зору (Merriam 

Webster’s Collegiate Dictionary, 2020).  

У дітей 5–8 років ще не сформовані фундаментальні основи світоглѐду, 

тому метоя вихованнѐ особистості ю формуваннѐ основ його структурних 

компонентів, зокрема, світосприйнѐттѐ. Одним із об’юктів вивченнѐ 

педагогіки ѐк науки, що вивчаю закономірності розвитку дитини, її ставленнѐ 

до навколишнього світу в процесі освіти та життюдіѐльності, ю світосприйнѐттѐ 
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дитини. Ймовірно, що такий розділ педагогіки може називатисѐ педагогічноя 

антропологіюя. Багатозначність понѐттѐ «світосприйнѐттѐ» зумовлена тим, 

що зазначений термін маю схожість за змістом з такими понѐттѐми, ѐк: 

менталітет, світоглѐд, образ світу, картина світу та ін.  

Відповідно до мети нашого дослідженнѐ, пов’ѐзаного з вивченнѐм 

світосприйнѐттѐ в дітей 5–8 років, необхідно враховувати різні підходи до 

розуміннѐ зазначеного понѐттѐ з точки зору різних наук. Світосприйнѐттѐ ѐк 

педагогічна категоріѐ за своюя сутністя інтегративна, оскільки ю засобом 

опису й осмисленнѐ особистісних, соціальних, культурно-історичних і власне 

освітніх феноменів, багаторівневоя структуроя, що відображаю індиві-

дуальне і соціально-типологічне ставленнѐ до зовнішнього і внутрішнього 

світу лядини у варіативності форм та способів проѐву цього відношеннѐ.  

Як цілісний процес пізнаннѐ й осмисленнѐ світу дитиноя 

світосприйнѐттѐ може вклячати різноманітні етапи, періоди, напрѐми, що 

вклячаю свідоме і несвідоме в психіці і поведінці дитини. У психологічній 

науці світосприйнѐттѐ іноді ототожняять із понѐттѐм «менталітет» 

(Якименко, 2020). 

І. Дубов також вважаю менталітет співзвучним за змістом і змістовим 

наповненнѐм з категоріюя «світосприйнѐттѐ». Він стверджую, що 

менталітет відображаю специфіку психологічного життѐ лядей, ѐке 

розкриваютьсѐ через систему поглѐдів, оцінок, норм і умонастроїв, ѐкі 

ґрунтуятьсѐ на наѐвних у такому суспільстві знаннѐх і віруваннѐх і заданоя 

разом із домінувальними потребами та архетипами колективноя 

несвідомоя іюрархіюя цінностей, а значить, і характерними длѐ 

представників ціюї спільноти переконаннѐми, ідеалами, схильностѐми, 

інтересами та іншими соціальними установками, що відрізнѐять зазначену 

спільність від інших (Дубов, 1993). Отже, понѐттѐ «світосприйнѐттѐ» та 

«менталітет» маять внутрішні зв’ѐзки.  

Із психологічної точки зору характеризую менталітет Б. Гершунський: 

«перцептивні і когнітивні еталони»; «соціальні норми»; «ставленнѐ до 

світу»; «поглѐди на світ»; «оцінка навколишньої дійсності»; «стереотипи 

свідомості»; «соціальні стереотипи»; «домінуячі мотиви»; «переконаннѐ»; 

«ідеали»; «інтереси»; «схильності»; «стереотипи прийнѐттѐ рішень»; 

«поведінкові альтернативи»; «традиції», відносѐчи зазначені клячові 

категорії до сфери світосприйнѐттѐ (Гершунский, 1996).  

С. Якименко зазначаю, що сформовані основи гармонійного 

світосприйнѐттѐ в дітей 5–8 років ю підґрунтѐм длѐ становленнѐ 

світоглѐдних уѐвлень, поглѐдів, знань, переконань щодо навколишнього 
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світу, ѐкі визначаять місце і роль та мотивуять вчинки щодо навколишньої 

дійсності крізь призму ціннісних оріюнтацій (Якименко, 2020).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, нами 

розглѐнуто світосприйнѐттѐ ѐк цілісність щодо стійких схем, способів 

поведінки, відчуттѐ, мисленнѐ, баченнѐ навколишнього світу, властивих 

окремій дитині, етнокультурним і соціокультурним групам. У дитѐчому 

світосприйнѐтті знаходѐть відображеннѐ специфічні длѐ певного культурного 

або соціального середовища «механізми» соціалізації, що виражаятьсѐ в 

переважному длѐ тіюї чи іншої групи способі сприйнѐттѐ світу. Розкрито риси, 

ѐкими характеризуютьсѐ світосприйнѐттѐ дитини: інтеграціюя 

стереотипізованих способів сприйнѐттѐ природи, лядини й суспільства; 

поюднаннѐм компонентів перехідного (вікового) характеру; духовно-

інтелектуальним змістом; динамікоя, що не завжди співпадаю з динамікоя 

інтелектуального дозріваннѐ; зв’ѐзком з рефлексивними процесами; різним 

темпом; локалізаціюя на перетині соціокультурного, етичного, 

статевовікового компонентів розвитку дитини; інтеграціюя природного і 

культурного, раціонального та емоційного, індивідуально-особистісного і 

соціально-типологічного. Визначено умови розвитку творчих здібностей 

дошкільників. Перш за все, розвиток здібностей дитини зумовляютьсѐ діюя 

низки соціальних чинників, серед ѐких – соціальна ситуаціѐ розвитку та 

провідна ігрова діѐльність.  
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РЕЗЮМЕ 
Кучай Татьяна, Кучай Александр, Чичук Антонина, Рокосовик Наталья, 

Гончарук Виталий. Мировоззрение и мировосприѐтие у детей 5-8 лет. 
В статье рассмотрены основы гармоничного мировосприѐтиѐ у детей 5-8 

лет, что ѐвлѐетсѐ основой длѐ становлениѐ мировоззренческих представлений, 
взглѐдов, знаний, убеждений в отношении окружаящего мира, которые определѐят 
место и роль и мотивируят поступки по отношения к окружаящей 
действительности через призму ценностных ориентаций. Раскрыты черты, 
которыми характеризуетсѐ мировосприѐтие ребенка: интеграцией 
стереотипизированных способов восприѐтиѐ природы, человека и общества; 
сочетанием компонентов переходного (возрастного) характера; духовно-
интеллектуальным содержанием; динамикой, котораѐ не всегда совпадает с 
динамикой интеллектуального созреваниѐ; свѐзи с рефлексивными процессами; 
разным темпом; локализацией на пересечении социокультурного, нравственного, 
половозрастного компонентов развитиѐ ребенка; интеграцией природного и 
культурного, рационального и эмоционального, индивидуально-личностного и 
социально-типологического. 

Ключевые слова: мировоззрение, мировосприѐтие, дети 5-8 лет, развитие 
творческих способностей, дошкольники, восприѐтие мира. 
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SUMMARY 
Kuchai Tetiana, Kuchai Oleksandr, Chychuk Antonina, Rokosovyk Natalia, 

Goncharuk Vitaliy. Worldview and perception of children of 5-8 years old. 
The article considers the basics of harmonious worldview in children of 5-8 years old, 

which is the basis for the formation of worldviews, views, knowledge, beliefs about the world 
around us, which determine the place and role and motivate actions in relation to the 
surrounding reality through the prism of values. 

World perception is considered as a whole in relation to stable schemes, ways of 
behavior, feelings, thinking, vision of the world around, inherent in an individual child, 
ethnocultural and sociocultural groups. The children’s worldview reflects specific to a particular 
cultural or social environment “mechanisms” of socialization, expressed in the predominant for a 
particular way of perceiving the world. The features that characterize the child’s worldview are 
revealed: the integration of stereotyped ways of perceiving nature, man and society; a 
combination of components of transitional (age) nature; spiritual and intellectual content; 
dynamics that do not always coincide with the dynamics of intellectual maturation; connection 
with reflexive processes; different pace; localization at the intersection of socio-cultural, ethical, 
gender and age components of child development; integration of natural and cultural, rational 
and emotional, individual-personal and socio-typological. 

The conditions for the development of creative abilities of preschoolers are 
determined. First of all, the development of a child’s abilities is conditioned by a number of 
social factors, including the social situation of development and leading play activities. 

Key words: worldview, world perception, children of 5–8 years old, development of 
creative abilities, preschoolers, world perception. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

У статті проаналізовано понѐттѐ економічної культури ѐк вектора 
розвитку загальної національної культури й показника соціальних замовлень сучасної 
освіти. Досліджено економічну культуру особистості ѐк невід’юмний компонент її 
загальної культури та каталізатора економічних процесів. З’ѐсовано, що економічна 
культура виражаю уѐвленнѐ й мотиви суб’юктів соціально-економічних відносин через 
консолідація соціальних груп до спільної діѐльності. Визначено, що взаюмовідносини 
між учасниками соціальних груп зміцняять організаційні та інституційні економічні 
зв’ѐзки, надаять їм особистісний сенс і творчу продуктивність, актуалізуячи все 
внутрішню життѐ лядей. 
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Постановка проблеми. Динамічний розвиток соціально-економічних 

інституцій, упровадженнѐ регулѐторів ринкової економіки породжую 

потребу соціуму у формуванні уѐвленнѐ про економічні процеси та їх 

наслідки. Тому одним із соціальних замовлень сучасної освіти ю набуттѐ 

підростаячим поколіннѐм елементарного економічного досвіду, що стане 

фундаментом подальшої успішної економічної соціалізації й економічного 

досвіду суспільних відносин.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз сучасної вітчизнѐної і 

зарубіжної наукової літератури дав змогу визначити, що пріоритетом 

досліджень ю взаюмозв’ѐзок економічних та культурних аспектів у цілому та 

взаюмозв’ѐзок культури виробництва й культури споживаннѐ, культури 

управліннѐ і культури етики праці. Саме економічна культура органічно 

вклячена в процеси реформуваннѐ соціокультурних галузей, оскільки від 

громадѐнської зрілості й економічної активності лядей залежить розвиток 

економіки, а отже, і всіх сфер життѐ.  

Питаннѐм розвитку економічної культури ѐк конструктивного 

фактору суспільного розвитку, способом залученнѐ в економічне життѐ 

різних соціальних сил і шарів присвѐчено праці філософів, соціологів, 

психологів, економістів та педагогів. Наукові розробки А. Абрамова, 

А. Аменд, А. Бірмана, І. Войтова, Р. Зайченко, А. Кокшарова, Н. Любюдювої, 

О. Люотьюва, І. Мінервіна, Л. Мамаюва, А. Насырова, А. Смолюнцева, 

А. Татарко та А. Шатова свідчать про необхідність вкляченнѐ економічної 

культури ѐк освітнього компонента на всіх рівнѐх галузі освіти.  

Проблему економічного вихованнѐ та формуваннѐ економічної 

культури в освітньому процесі в різних аспектах досліджували у своїх 

працѐх О. Дибіна, Р. Жуковська, Л. Загик, С. Козлова, Ю. Леляк, В. Логінова, 

Т. Маркова, В. Нечаюва, Е. Радина та ін. На їхня думку, саме економічна 

культура ю провідним завданнѐм у процесі формуваннѐ загальної культури 

особистості, адже вона надаю індивіду первинні уѐвленнѐ та понѐттѐ про 

економічні закономірності розвитку суспільства. 

Вихованнѐ через інструменти за засоби освітнього процесу таких 

ѐкостей особистості, ѐк ощадливість, практичність, раціональність, 

ресурсозбережливість, опануваннѐ навичками економічного аналізу. 

Формуваннѐ й розвиток економічної культури особистості забезпечую 

готовність до самостійної цивілізованої, економічної та підприюмницької 

діѐльності, креативності, уміннѐ аналізувати і прогнозувати.  
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Мета статті – визначеннѐ клячових напрѐмів розвитку економічної 

культури в галузі освіти та розкриттѐ соціокультурного аспекту економічної 

культури ѐк показника сучасного джерела розвитку особистості. 

Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ було використано такі 

методи: аналіз наукової літератури з проблеми дослідженнѐ; вивченнѐ й 

узагальненнѐ педагогічного досвіду; соціологічні спостереженнѐ; аналіз 

соціокультурного аспекту економічної культури ѐк показника рівнѐ 

розвитку галузі економіки та системи освіти. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку соціуму 

відбуваютьсѐ перехід від індустріального до постіндустріального 

(інформаційного) суспільства та «нової цивілізації». Длѐ цього періоду 

характерним ю співіснуваннѐ теорій глобалізму та інформаціоналізму. 

Відмітноя рисоя його ю формуваннѐ загальної парадигми управліннѐ, теорії 

організаційних та інформаційних систем суспільства. Результатом таких 

процесів стала поѐва нових організаційних форм суспільних відносин із 

високим рівнем адаптивності, відкритості, гнучкості, домінуваннѐ 

інформаційно-комунікативної підсистеми управліннѐ над адміністративноя.  

За даних умов актуальними ю проблеми, пов’ѐзані із 

соціокультурними аспектами суспільного життѐ, а отже, зрозумілим, що 

галузь освіти ю клячовоя ланкоя в системі формуваннѐ 

загальнонаціональної, організаційної, професійної культури, а також 

економічної культури ѐк продукту ринкових перетворень.  

Науково-технічний та соціальний прогрес вимагаять формуваннѐ 

працівників нового типу, що поюднуять у собі професіоналізм та 

компетентність у вибраній сфері діѐльності та професійній мобільності. 

Саме тому так важливо сформувати високий рівень економічної культури 

населеннѐ через систему освіти із забезпеченнѐм трьох компонентів: 

- теоретичного – освоюннѐ загальної економічної теорії; 

- практичного – формуваннѐ певних навичок економічної діѐльності; 

- етичному – запровадженнѐ системної оцінки та встановленнѐ 

моральних норм, адекватних тій чи іншій економічній системі.  

Цікавим у розумінні впливу саме ціннісної складової на розвиток 

ринкових відносин ю дослідженнѐ Л. Гуїсо (L. Guiso) та ін. «Опіум длѐ 

народу? Релігіѐ та економічні переконаннѐ». Економетричне дослідженнѐ 

показало, що релігіѐ позитивно впливаю на переконаннѐ, ѐкі сприѐять 

вільному ринку та поліпшення інституційної структури, а релігійні ляди 

більше довірѐять один одному, урѐдові та правовій системі та вважаять 

ринковий розподіл доходів справедливим (Guiso, 2003, p. 225).  
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Проведений нами моніторинг питаннѐ розуміннѐ громадѐнами 

України особливостей сучасних соціокультурних перетворень, розвитку 

світу та, зокрема, власної країни виѐвив, що відсоток громадѐн із низьким 

рівнем економічної культури становить 58 %, із достатнім – 17 %, із 

високим – 25 % від опитаних респондентів (рис. 1).  

високий низький достатній

 
Рис. 1 Рівень розвитку економічної культури громадѐн України 
 

Одним із показників економічної культури ю наѐвність сформованого 

економічного досвіду лядини. Економічно культурна лядина розумію 

значеннѐ економічних термінів, доцільно використовую власні знаннѐ, 

дотримуютьсѐ морально-етичних норм у процесі власної економічної 

діѐльності. Усе це ю надбаннѐм лядини в процесі економічної діѐльності, 

що складаю її первинний економічний досвід (Поніманська, 2006, с. 230).  

Високий рівень розвитку економічної культури даю особистості 

свободу, а «длѐ того, щоб свобода прижиласѐ, – підкреслявала Маргарет 

Тетчер, – необхідна критична маса лядей, ѐкі дійсно розуміять, що це 

таке. Розуміннѐ цього не може прийти в результаті простого читаннѐ книг, 

лише звичаї та світоглѐд роблѐть свободу стійкоя. Іншими словами, 

спочатку з’ѐвлѐятьсѐ вільні ляди, а вже потім виникаю вільний політичний, 

економічний та соціальний порѐдок» (Tetcher, 2014, р. 500). 

Формуваннѐ та розвиток економічної культури на всіх освітніх рівнѐх 

ю надзвичайно важливим етапом суспільного розвитку, адже вона ю 

складником загальної національної культури та суміжноя із політичноя 

культуроя, правовоя, професійноя, організаційноя та іншими.  

Економічна культура ю багатовимірним ѐвищем, ѐке складаютьсѐ ѐк із 

раціональних, так і ірраціональних компонентів, та містить такі елементи: 

- економічні цінності й норми, що склалисѐ і поширені в певному 

суспільстві; 
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- економічні стереотипи та міфологеми; 

- ідеї, концепції і переконаннѐ; 

- економічні традиції; 

- установки і оріюнтації лядей про існуячу економічну систему в 

цілому, визначені важливі «правила гри» і принципи взаюмовідносин 

індивіда і економічних інститутів (Морозов, 2017, с. 135). 

У процесі формуваннѐ економічної культури можна виокремити 

декілька напрѐмів: 

1. Формуваннѐ економічної свідомості, що забезпечую: 

ознайомленнѐ молоді із законами ринкової економіки, шлѐхами 

підвищеннѐ її ефективності, удосконаленнѐ виробничих відносин; 

системоя й методами управліннѐ виробництвом; формуваннѐ здатності до 

економічного мисленнѐ, уміннѐ оволодівати новими методами і 

прийомами праці; вихованнѐ почуттѐ і рис ефективного господарѐ; 

розвиток здорових матеріальних потреб, умінь розпорѐджатисѐ грошима.  

2. Індивідуальна соціоекономічна діѐльність – передбачаю 

плануваннѐ та організація особистого бяджету, доходів та витрат сім’ї; 

економічно обґрунтоване оціняваннѐ товарів, ѐкі купуятьсѐ длѐ особистих 

потреб, їх раціональне використаннѐ; раціональне ставленнѐ до свого 

здоров’ѐ, режиму і способу житіѐ (Дрозденко, 1997, с. 21). 

Економічна свідомість забезпечую розуміннѐ індивідом економічного 

життѐ суспільства, перетворяю членів цього суспільства на активних 

творчих учасників виробничого процесу. Вона вклячаю знаннѐ про основні 

закони розвитку ринкової економіки, удосконаленнѐ виробничих відносин, 

системи управліннѐ й методів господаряваннѐ. Найважливішоя її 

частиноя ю здатність до економічного мисленнѐ, а воно передбачаю вміннѐ 

осмислявати ѐвища економічного життѐ з урахуваннѐм досѐгнень науки і 

техніки. Воно сприѐю творчому розв‘ѐзання особистістя економічних 

проблем, конкретних трудових завдань та цінностей (Будник, 1998, с. 62).  

Важливоя ціннісноя складовоя в соціоекономічному середовищі ю 

довіра між учасниками його формуваннѐ. Адже діѐльність індивіда та його 

існуваннѐ в суспільстві передбачаю невизначеність, а невизначеність 

потребую довіри. Тому так вважливо формувати ціннісну складову спочатку 

в дітей, а надалі розвивати її в дорослих, що найефективніше робити через 

навчальний і виховний освітній компоненти.  

Наочним прикладом проѐву довіри в економічному середовищі ю 

торгівлѐ та фінансові операції, з ѐкими лядина зіштовхуютьсѐ протѐгом 
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усього життѐ Адже ю сотні тисѐч продавців, і аби щось купити, найперше 

потрібно виѐвити довіру продавцеві.  

Маркетингові дослідженнѐ економічної культури та соціології 

показуять, що в країни із вищим рівнем довіри існуять вищі показники 

міжнародної торгівлі товарами та фінансовими активами, а також обміну 

прѐмими іноземними інвестиціѐми.  

З точки зору психолого-педагогічних досліджень зв’ѐзку довіри та 

економіки на індивідуальному рівні, можна стверджувати, що ѐкщо 

лядина (майбутній фахівець) схильна довірѐти, то її статистичні шанси 

стати успішним підприюмцем вищі. Саме за духовноя і матеріальноя 

природоя економічна культура виступаю фактором соціальної регулѐції. Як 

підкресляю Т. Заславська, економічна культура ю ѐкістя економічних 

відносин, ѐкі володіять стійкістя, суспільноя значущістя, усвідомленістя 

й упорѐдкованістя взаюмодій, адаптивністя до постійно зміняваних умов, 

певноя варіативністя, суб’юктивноя раціональністя. Ці відносини 

зміцняять організаційні та інституційні економічні зв’ѐзки, надаять їм 

особистісний сенс і творчу продуктивність, актуалізуячи все внутрішню 

життѐ лядей (Заславскаѐ & Бородкин, 1999, с. 43).  

Погоджуюмось із думкоя І. Войтинова, що сутнісні властивості 

економічної культури проѐвлѐятьсѐ в наступному: 

- по-перше, вона охопляю ті цінності, норми, потреби й переваги, ѐкі 

виникли з потреб економіки. Це соціальні норми, що виникли з внутрішніх 

економічних потреб, а також обумовлені зовнішніми обставинами; 

- по-друге, основним каналом впливу на економіку ю не будь-ѐка 

поведінка, а, перш за все, економічна; 

- по-третю, економічна культура більшоя міроя оріюнтована на 

управліннѐ поведінкоя лядей із метоя підвищеннѐ матеріального 

благополуччѐ (Войтинов, 2016). 

Дослідники економічної культури виділѐять такі її функції, ѐк: 

світоглѐдна, транслѐційна, селекційна, інноваційна, гуманістична, 

аксіологічна, адаптаційна та стабілізаційна (рис. 2). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

економічна культура ю невід’юмним компонентом економічних процесів, 

оскільки виражаю уѐвленнѐ і мотиви суб’юктів соціально-економічних 

відносин, консолідуячи соціальні групи до спільної діѐльності. У даному 

випадку вона виступаю найважливішоя характеристикоя та вектором 

економічного розвитку всього суспільства.  
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Рис. 2. Функції економічної культури 
 

Цінності та переконаннѐ громадѐн впливаять на розвиток економіки, 

забезпечуячи зворотній вплив економіки на культуру. Саме освітній і 

виховний процеси, через урахуваннѐ індивідуальних та вікових 

особливостей здобувачів освіти, здатні забезпечити формуваннѐ світоглѐду 

й поведінки майбутніх учасників соціально-економічних перетворень.  
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РЕЗЮМЕ 
Кушнир Наталия, Гончарук Виталий, Гончарук Валентина. Социокультурный 

аспект формированиѐ экономической культуры в образовательном процессе. 
В статье проанализировано понѐтие экономической культуры как вектора 

развитиѐ общей национальной культуры и показателѐ социальных заказов 
современного образованиѐ. Исследована экономическаѐ культуру личности как 
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неотъемлемый компонент ее общей культуры и катализатора экономических 
процессов. Выѐснено, что экономическаѐ культура выражает представлениѐ и 
мотивы субъектов социально-экономических отношений через консолидация 
социальных групп к совместной деѐтельности. Определено, что взаимоотношениѐ 
между участниками социальных групп укреплѐят организационные и 
институциональные экономические свѐзи, предоставлѐят им личностный смысл и 
творческуя производительность, актуализируѐ вся внутренняя жизнь лядей. 

Ключевые слова: культура, экономическаѐ культура, социокультурный 
аспект, экономическое сознание, социальный заказ, экономический опыт, 
экономическаѐ свобода. 

SUMMARY 
Kushnir Nataliia, Honcharuk Vitalii, Honcharuk Valentina. Socio-cultural aspect of 

the economic culture formation in the educational process. 
The article analyzes the concept of economic culture as a vector of development of 

general national culture and an indicator of social orders of modern education. 
The aim of the study was to identify key areas of economic culture in the field of 

education and to reveal the essence of economic culture as well as in terms of socio-cultural 
indicator of personal development. 

The following methods were used during the study: analysis of the scientific literature 
on the research problem; study and generalization of pedagogical experience; sociological 
observations; analysis of the socio-cultural aspect of economic culture as an indicator of the 
level of development of the economy and the education system. 

It is found out that economic culture is an integral component of economic processes, 
as it expresses the ideas and motives of the subjects of socio-economic relations, 
consolidating social groups to joint activities. In this case, it is the most important 
characteristic and vector of economic development of society. It is a great deal of 
organizational change and institutional economics, giving him a special sense and creativity, 
and updating all the inner lives of people. Under these conditions, the problems related to the 
socio-cultural aspects of public life are relevant, and therefore it is clear that the education 
sector is a key link in the system of national, organizational, professional culture and 
economic culture as a product of market transformation. 

Citizens’ values and beliefs influence development of the economy, ensuring the 
reverse impact of the economy on culture. It is the educational and upbringing processes that 
take into account the individual and age characteristics of students who are able to ensure 
formation of the worldview and behavior of future participants in socio-economic 
transformations. 

It is determined that the relationship between members of social groups strengthens 
organizational and institutional economic ties, gives them personal meaning and creative 
productivity, actualizing the entire inner life of people.  

The prospect of further research is to develop ways to implement pedagogical 
conditions and creation, testing, experimental testing of the effectiveness of technologies for 
the formation of economic culture of future specialists. 

Key words: culture, economic culture, socio-cultural aspect, economic consciousness, 
social order, economic experience, economic freedom. 
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ПОЗИЦІЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Навчаннѐ іноземної мови передбачаю формуваннѐ в учнів комунікативної 
компетентності, що означаю оволодіннѐ мовоя ѐк засобом міжкультурного 
спілкуваннѐ. У початковій школі створяятьсѐ умови длѐ ранньої комунікативно-
психологічної адаптації школѐрів до нового мовного світу та длѐ подоланнѐ подальших 
психологічних бар’юрів у процесі використаннѐ іноземної мови ѐк засобу спілкуваннѐ; длѐ 
розвитку мотивації в подальшому оволодінні іноземної мови; формуютьсѐ елементарна 
комунікативна компетентність. У процесі вивченнѐ іноземної мови формуютьсѐ 
особистість, здатна мислити й діѐти в глобальних умовах, забезпечуячи тим самим 
входженнѐ України до світового економічного простору. 

Ключові слова: англомовна освіта, учні, початкова школа, мова, спілкуваннѐ. 
 

Постановка проблеми. В Україні гостро ставитьсѐ питаннѐ про 

перебудову освіти, удосконаленнѐ шкільної системи освіти і підготовки 

фахівців длѐ роботи в ній. З ціюя метоя потрібно вирішити проблему 

осучасненнѐ змісту освіти учнів початкової школи та підвищеннѐ 

ефективності навчаннѐ і вихованнѐ майбутніх учителів. 

У сучасних умовах проблема іноземної мови в школі висвітлена 

недостатньо ѐк на рівні навчального предмета, так і на рівні педагогічної 

діѐльності. У процесі підготовки та проведеннѐ уроку сучасний учитель не 

тільки оріюнтуютьсѐ на його зміст, а й одночасно вирішую, ѐк це зробити з 

найбільшоя користя длѐ розвитку особистості дітей, збереженнѐ їх 
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емоційного благополуччѐ, оптимізму, розвитку позитивного ставленнѐ до 

навчаннѐ, уміннѐ вчитисѐ (Савченко, 1997, с. 4).  

Аналіз актуальних джерел. Вивчення даної проблеми присвѐчені 

праці відомих дослідників (Т. Алексююнко, О. Березяк, М. Богданова, 

О. Горська, О. Євдокимов, І. Зѐзян, О. Кіѐшко, Н. Клокар, В. Ковальчук, 

Л. Коношевський, В. Краснопольський, М. Лещенко, С. Логачевська, Є. Лѐска, 

С. Маринчак, Л. Машкіна, Н. Нетребко та ін.); система психолого-педагогічної 

підготовки вчителѐ початкових класів (Н. Дем’ѐненко, Л. Хоміч); час 

започаткуваннѐ навчаннѐ дітей іноземної мови (А. Гвоздюв, В. Леопольд, 

Е. Пулгрем, Л. Роберт, К. Ушинський); психологічні особливості дітей до 

вивченнѐ іноземної мови (В. Артемов, Л. Виготський, В. Дронов, О. Леонтьюв; 

методичні рекомендації з навчаннѐ дітей іноземної мови (О. Бойко, 

В. Бондаренко, М. Борщенко, Г. Бражникова, А. Гергель, О. Дмітріюва, 

О. Дем’ѐненко, Т. Полонська, О. Рейпольська, Т. Шкваріна) та ін.  

Мета дослідження – показати роль іноземної мови в освітньому 

процесі дітей молодшого шкільного віку відповідно до структури сучасної 

вищої школи та її нових цілей.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, 

педагогічної, психологічної літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні 

положеннѐ дослідженнѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі 

ѐкого вивчаятьсѐ джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, 

систематизації та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Авторитетну роль в освітньому процесі 

молодших школѐрів займаю вивченнѐ іноземної мови. Як зазначаю Г. Бойко, 

основноя метоя навчаннѐ іноземної мови ю формуваннѐ в учнів 

комунікативної компетентності, що означаю оволодіннѐ мовоя ѐк засобом 

міжкультурного спілкуваннѐ, розвиток умінь використовувати її ѐк інструмент 

у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Цѐ мета передбачаю досѐгненнѐ 

школѐрами такого рівнѐ комунікативної компетентності, ѐкий був би 

достатнім длѐ здійсненнѐ спілкуваннѐ в усній (говоріннѐ, аудіяваннѐ) та 

письмовій (читаннѐ, письмо) формах у межах визначених комунікативних 

сфер, тематики ситуативного мовленнѐ та на основі вивченого мовного й 

мовленнювого матеріалу (Коваленко та Кудіна, 2005, с. 45-52).  

Вивченнѐ іноземної мови формую особистість, здатну мислити й діѐти 

в глобальних умовах, забезпечуячи тим самим входженнѐ України до 

світового економічного простору. Зокрема англійська мова органічно 

пронизана комерційноя коректністя і комерційноя турботоя про лядину.  
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Іноземна мова стаю дисципліноя підвищеної соціальної та професійної 

значущості, що, відповідно, формую замовленнѐ на лінгвістичну підготовку 

випускника школи. Проте було би неправильно говорити про спрѐмуваннѐ 

школѐрів, ѐкі поглиблено вивчаять іноземну мову на профільному рівні, 

лише на спеціальності вчителѐ, викладача, лінгвіста, перекладача 

(літературного й синхронного), журналіста міжнародника, дипломата. 

Сьогодні існую безліч професій, ѐкі прѐмо або опосередковано пов’ѐзані зі 

знаннѐм іноземних мов: рекламіст, спічрайтер, секретар-референт, секретар-

ресепшіоніст, менеджер у спільній компанії, менеджер-логіст, менеджер із 

продажів, бренд-менеджер, стяардеса (стяард) на міжнародних лініѐх, бебі-

сіттер, гувернантка (гувернер), аудитор, працівник готеля, програміст, веб-

дизайнер, телемаркетолог, копірайтер, топ-модель, рекрутер тощо. 

Стратегічні напрѐми розвитку шкільної іншомовної освіти 

зумовляятьсѐ, насамперед, особливостѐми концепції реформуваннѐ цілей 

і змісту навчаннѐ в гімназії. Підґрунтѐм длѐ успішного їх упровадженнѐ, 

серед іншого, ю ефективні інноваційні технології, ѐкі здатні забезпечувати 

індивідуальні можливості кожного учнѐ, сприѐти формування його 

творчого мисленнѐ, розвитку самостійної діѐльності з оволодіннѐ досвідом 

здобувати освіту впродовж життѐ згідно із власними потребами. 

Відповідно до цих положень, небезпідставноя можна вважати позиція, за 

ѐкої ефективність навчаннѐ і формуваннѐ навчально-пізнавальних інтересів 

учнів засобами іноземної мови можуть бути поліпшені завдѐки 

проюктування й упровадження у практику гіманазії інноваційних освітніх 

систем і технологій (Редько, 2013). 

У початковій школі створяятьсѐ умови длѐ ранньої комунікативно-

психологічної адаптації школѐрів до нового мовного світу та длѐ подоланнѐ 

подальших психологічних бар’юрів у процесі використанні іноземної мови 

ѐк засобу спілкуваннѐ; длѐ розвитку мотивації в подальшому оволодінні 

іноземної мови; формуютьсѐ елементарна комунікативна компетентність 

(мовна та мовленнюва) і, відповідно, розвиваятьсѐ елементарні 

комунікативні вміннѐ в основних видах мовленнювої діѐльності (говоріннѐ, 

аудіяваннѐ, читаннѐ, письмо), а також елементарні лінгвістичні уѐвленнѐ 

та загальнонавчальні уміннѐ, ѐкі відповідаять рівня (А1) згідно із 

«Загальноювропейськими рекомендаціѐми з мовної освіти». 

У сучасній методиці навчаннѐ іноземної мови навчальну ситуація 

визначаять ѐк одиниця змісту навчаннѐ, ѐк спосіб організації матеріалу на 

уроці і ѐк критерій організації системи вправ. Під час комунікативно 

оріюнтованого навчаннѐ іноземної мови стимулом навчаннѐ ю ситуації, а саме: 
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основоя добору та організації мовленнювого матеріалу, умовоя формуваннѐ 

мовленнювої навички та розвитку мовленнювого вміннѐ (Кміть, 2008, с. 13). 

Длѐ ефективного іншомовного навчаннѐ учнів і длѐ розвитку 

різноманітних здібностей дитини засобами іноземної мови слід 

ураховувати потреби учнів із різними стилѐми сприйнѐттѐ: аудіалів, 

вербалів, візуалів та кінестетиків. Тому вчителя рекомендуютьсѐ 

використовувати різноманітні навчальні стратегії та стилі навчаннѐ, що 

допомагаять кожному учневі усвідомити свій потенціал і проѐвити себе. 

Навчаннѐ через прѐмий досвід (Total physical response) ю адекватним 

підходом длѐ іншомовного навчаннѐ шестиліток, адже діти в цьому віці не 

розуміять абстракції. Цей підхід передбачаю, що дитина маю фактично зро-

бити або зобразити за допомогоя пантоміми те, що вона говорить або чую. 

Метод розповіданнѐ історій надаю можливість длѐ «зануреннѐ» 

дітей в іншомовну атмосферу, длѐ ознайомленнѐ зі світом. Робота над 

історіѐми в початковій школі вироблѐю звичку до прослуховуваннѐ, а 

потім і до читаннѐ і, таким чином, закладаю основу длѐ занѐть на 

подальших етапах вивченнѐ іноземної мови. 

Длѐ кращого засвоюннѐ слів, фраз, усього тексту «історії» пропонуютьсѐ 

сяжет розмалявати, зобразити на макеті, виготовити з пластиліну, паперу, 

розіграти за допомогоя лѐльок. При цьому нічого спеціально не заучуютьсѐ 

напам’ѐть. Діти відтворяять стільки, скільки самі зможуть: спочатку з 

допомогоя дорослих, а потім самостійно. Є багато видів театру длѐ дітей 

(тіньовий, настільний, пальчиковий, іграшковий тощо) і зазвичай прийоми 

театру надаять можливість розіграти найрізноманітніші елементарні 

комунікативні ситуації відповідно до віку дитини. 

Перед тим, ѐк розпочати читаннѐ й письмо, потрібно створити 

необхідну базу: навчити дитину артикулявати й розпізнавати звуки, щоб 

було що позначати літерами, навчити певної кількості англійських слів, щоб 

було що прочитати і записати. А тому навчаннѐ літер та формуваннѐ 

первинних навичок письма варто розпочинати післѐ ввідного усного курсу 

(Кушнір та ін., 2008, с. 1-8).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  

Головним завданнѐм навчаннѐ іноземної мови ю формуваннѐ в учнів 

комунікативної компетентності, що означаю оволодіннѐ мовоя ѐк засобом 

міжкультурного спілкуваннѐ. У початковій школі створяятьсѐ умови длѐ 

ранньої комунікативно-психологічної адаптації школѐрів до нового 

мовного світу та длѐ подоланнѐ подальших психологічних бар’юрів під час 

використаннѐ іноземної мови ѐк засобу спілкуваннѐ; длѐ розвитку 
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мотивації в подальшому оволодінні іноземної мови; формуютьсѐ 

елементарна комунікативна компетентність. 

Мовленнюві вміннѐ ю основоя длѐ реалізації системи контроля над 

ходом і ѐкістя засвоюннѐ учнѐми змісту навчаннѐ іноземної мови. 

ЛІТЕРАТУРА 
Савченко, О. Я. (1997). Сучасний урок у початкових класах. К.: Магістр-S (Savchenko, O. 

Ya. (1997). The modern lesson in elementary school. K.: Mahistr-S). 
Коваленко, Я., Кудіна, І. П. (упорѐд.) (2005). Концепціѐ навчаннѐ іноземних мов у 

середній загальноосвітній 12-річній школі. Книга вчителѐ іноземної мови: 
Довідково-методичне виданнѐ. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, (сс. 45-52) (Kovalenko, O. 
Ya., Kudina, I. P. (2005). Сoncept of teaching foreign languages in the secondary 
comprehensive 12-year school. Book for a teacher. Kharkiv, (pp. 45-52). 

Редько, В. Г. (ред.) (2013). Лінгводидактичні засади навчаннѐ іноземної мови учнів 
старших класів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний 
посібник. К.: Педагогічна думка (Redko, V. H. (Ed.) (2013). Lingvodidactical 
foundations of foreign language teaching for high school students. K.: Pedagogical 
thought). 

Кміть, О. (2008). Основні сучасні тенденції розвитку англомовної освіти молодших 
школѐрів в Україні. Початкова школа, 5, 13-15 (Kmit, O. (2008). The main modern 
trends of the development of English language education for junior pupils in Ukraine. 
Primary school, 5, 13-15). 

Куриш, С. М., Блажевська, Н. В., Вірста, Т. С., Худик, К. Г., Лопатяк, І. І. (укл.) (2018). 
Методичні рекомендації щодо викладаннѐ іноземних мов у 2018/2019 
навчальному році. Чернівецька обласна рада, Інститут післѐдипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області. Чернівц. Режим доступу: 
ippobuk.cv.ua/images/2018/2018-06/metodychnir_inozemna_2018.docx (Kurysh, S. 
M., Blazhevska, N. V., Virsta, T. S., Khudyk, K. H., Lopatyuk, I. I. (Eds.) (2018). 
Methodological recommendations on the teaching foreign languages in the 
2018/2019 school year. Chernivtsi. Retrieved from: 
ippobuk.cv.ua/images/2018/2018-06/metodychnir_inozemna_2018.docx   

РЕЗЮМЕ 
Мукан Наталья, Сулим Владимир, Беда Елена, Кучай Тетяна, Кучай Александр, 

Чичук Антонина. Позициѐ иностранного ѐзыка в образовательном процессе детей 
младшего школьного возраста. 

Обучение иностранному ѐзыку предполагает формирование у учащихсѐ 
коммуникативной компетентности, означает овладение ѐзыком как средством 
межкультурного общениѐ. В начальной школе создаятсѐ условиѐ длѐ ранней 
коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому ѐзыковому миру 
и длѐ преодолениѐ дальнейших психологических барьеров в процессе использованиѐ 
иностранного ѐзыка как средства общениѐ; длѐ развитиѐ мотивации в дальнейшем 
овладении иностранным ѐзыком; формируетсѐ элементарнаѐ коммуникативнаѐ 
компетентность. В процессе изучениѐ иностранного ѐзыка формируетсѐ личность, 
способнаѐ мыслить и действовать в глобальных условиѐх, обеспечиваѐ тем самым 
вхождение Украины в мировое экономическое пространство. 

Ключевые слова: англоѐзычное образование, ученики, начальнаѐ школа, ѐзык, 
общение.  
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SUMMARY 
Mukan Natalia, Sulym Volodymyr, Bida Olena, Kuchai Оlexandr, Kuchai Tetiana, 

Chychuk Antonina. Position of a foreign language in the educational process of primary 
school children.  

The aim of the article is to find out the features and necessity of English language 
learning for primary school pupils, which is a necessity of the present. 

The article used such theoretical research methods as analysis of philosophical, 
pedagogical, psychological literature. It has been found out that the main purpose of 
teaching a foreign language is to form pupils’ communicative competence, which means 
language proficiency as a means of intercultural communication, development of skills to use 
it as an instrument in the dialogue of cultures and civilizations of the modern world. This goal 
involves reaching schoolchildren of such a level of communicative competence that would be 
sufficient for communication in oral (speaking, listening) and writing (reading, writing) forms 
within certain communicative spheres, subject-matter broadcasting subjects and on the basis 
of the learned linguistic material. 

In the elementary school, conditions are created for early communicative-
psychological adaptation of schoolchildren to the new language world and to overcome 
further psychological barriers when using a foreign language as a means of communication; 
for the development of motivation in the further mastering of a foreign language; 
elementary communicative competence is formed. 

The main types of assessment from a foreign language are shown – current (not 
intermittent), thematic, semester, annual assessment and final state certification. 

Key words: English learning, pupils, primary school, language, communication. 
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ДІАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ СКЛАДНИК МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
 

У статті визначено основні компоненти формуваннѐ соціального здоров’ѐ 
майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності в професійній освіті: 
аксіологічний, гносеологічний, діѐльнісно-вольовий. Представлено модель 
формуваннѐ соціальної здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх 
менеджерів соціокультурної діѐльності у професійній підготовці у виглѐді логічної 
структурно-організаційної схеми з основними взаюмопов’ѐзаними складниками: 
цільовий, методологічний, змістовно-процесуальний, діагностико-результативний.  

Діагностико-результативний складник моделі представлено критеріѐми 
(мотиваційно-рекреаційний, рефлексивно-корегувальний, соціокультурний), 
відображено в показниках (мотиваційно-рекреаційний, рефлексивно-корегувальний, 
соціокультурний), оціняваннѐ ѐких виділено трьома рівнѐми (достатній, середній, 
конативний). Комплексне застосуваннѐ визначених критеріїв і показників сприѐло 
діагностування позитивної динаміки формуваннѐ соціальної здоров’ѐзбережувальної 
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компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності, ѐка ю 
результатом реалізації педагогічного експерименту.  

Експериментальна робота запрограмована на здійсненнѐ у три етапи: 
діагностико-констатувальний, формувально-моніторинговий та  абл. ьня вальний. У 
процесі експериментального дослідженнѐ встановлено позитивну динаміку, 
обумовлену забезпеченнѐм розробленого науково-методичного та інформаційного 
супроводу формуваннѐ соціальної здоров’ѐзбережувальної компетентності в умовах 
дуальної форми навчаннѐ. 

Ключові слова: професійна підготовка, майбутній менеджер соціокультурної 
діѐльності, здоров’ѐзбережувальна компетентність, модель, критерії, показники, 
рівні, експеримент. 

 

Постановка проблеми. Складний період доленосних змін потребую 

ѐкісного рівнѐ результатів соціально-економічних трансформацій у 

науково-технічній, економічній, соціальній та інших сферах, що залежать 

від пошуку  абл. ьня вальний не  факторів побудови здорового способу 

життѐ особистості, гармонії тілесного й духовного, формуваннѐ нової етики 

ставленнѐ до життѐ, вихованнѐ культури здоров’ѐ.  

Нинішнѐ система державних заходів щодо збереженнѐ здоров’ѐ не 

може охопити всі соціальні аспекти здоров’ѐзбереженнѐ та не оріюнтуютьсѐ 

на індивідуальну специфіку професійної діѐльності. З оглѐду на широкий 

спектр професіоналізації підготовки управлінців виникаю потреба пошуку й 

упровадженнѐ відповідних концептуальних та інституційних засад 

формуваннѐ в майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності соціальної 

здоров’ѐзбережувальної компетентності ѐк складника професійної 

компетентності, спроможності забезпечити успішну її реалізація в профе-

сійній діѐльності. Соціальне й освітню значеннѐ порушеної проблеми полѐгаю 

в нагальній необхідності дослідженнѐ формуваннѐ соціального здоров’ѐ 

майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності у професійній діѐльності. 

Умови професійного самовизначеннѐ вимагаять від майбутніх 

менеджерів соціокультурної діѐльності сформованості компетентностей у 

процесі наданнѐ освітніх послуг (ѐкостей, здібностей, здатностей, готовності, 

серед ѐких найважливішими ю інтегрованість і цілісність особистості, 

ерудованість і здатність до швидкої оріюнтації в соціальній ситуації, готовність 

до перекваліфікації й  абл. ьня ва навчаннѐ, оновленнѐ знань, умінь і навичок, 

самостійність і відповідальність за вибір управлінських рішень). 

Аналіз актуальних досліджень. Сучасні вимоги до рівнѐ ѐкості 

професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності  

пов’ѐзані з інноваційними змінами у світовій економіці, ѐкі визначаять 

проблематику дослідженнѐ самореалізації особистості, зокрема аспектів 

успішної реалізації професійної кар’юри. Становленнѐ менеджера 
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соціокультурної діѐльності ѐк професіонала відбуваютьсѐ у професійному 

середовищі за умов оволодіннѐ професійними кваліфікаціѐми длѐ 

реалізації досѐгненнѐ професіоналізму. Готовність до реалізації кар’юрного 

росту характеризуютьсѐ продуктивністя творчого мисленнѐ, здатністя до 

розв’ѐзаннѐ професійних завдань і до самовдосконаленнѐ задлѐ 

кар’юрного росту впродовж життѐ (Лябарець, 2018). 

У професійній діѐльності сучасного менеджера соціокультурної 

діѐльності виникаю потреба пошуку нестандартних шлѐхів розв’ѐзаннѐ 

професійних завдань, пов’ѐзаних зі здоров’ѐзбереженнѐм у 

соціокультурному середовищі; конкретизовано завданнѐ професійної 

освіти менеджерів соціокультурної діѐльності, що вбачаютьсѐ в забезпечені 

її ѐкості, ѐка відповідаю запитам сучасному соціуму (ринок праці, 

державного замовленнѐ) та задоволення мотивації соціального 

здоров’ѐзбереженнѐ особистості у професійній діѐльності длѐ розвитку 

кар’юрного зростаннѐ та позитивного соціо-економічного впливу на 

еколого-безпечний розвиток держави (Лябарець, 2018).  

Питаннѐ здоров’ѐзбережувального навчаннѐ стали предметом 

досліджень М. Антропової, Д. Вороніна, М. Гончаренко, Л. Жуковської, 

Н. Казначеюва, В. Колбанова, В. Петленко, В. Сержантова та ін. 

Здоров’ѐзбереженнѐ ѐк педагогічний експеримент відображено в 

дослідженнѐх В. Базарного, Н. Башавець, А. Наїна та ін.  

Мета дослідження полѐгаю у представленні моделі формуваннѐ 

соціальної здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх менеджерів 

соціокультурної діѐльності та розкритті її діагностико-результативного 

складника. 

Методи дослідження: системно-структурний аналіз і синтез, метод 

моделяваннѐ, педагогічний експеримент, математичні методи обробки та 

статистичного аналізу одержаних даних. 

Виклад основного матеріалу. Процес формуваннѐ соціального 

здоров’ѐ в майбутніх управлінців обумовлений, з одного боку, його 

біологічними, психологічними, віковими особливостѐми ѐк соціальної 

групи, ѐкій притаманні: оригінальна форма мисленнѐ, емоційна 

надмірність, схильність до переоцінки власних можливостей, щирість, 

максималізм, гіпертрофована вимогливість до оточуячих, категоричність 

оцінок, активне прагненнѐ до незалежності та самоствердженнѐ, часто 

некритичне наслідуваннѐ авторитетам; з іншого боку, –визначаютьсѐ тіюя 

суспільноя мікросфероя, у ѐку щоднѐ вклячена своюя життюдіѐльністя 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

388 

молодь, вимогами тіюї соціально-професійної групи, у ѐкій їм потрібно буде 

реалізовувати свої потенціали в майбутньому. 

Під формуваннѐм соціального здоров’ѐ майбутніх менеджерів 

соціокультурної діѐльності розуміюмо процес зміцненнѐ та збереженнѐ  

здоров’ѐ в соціокультурному середовищі, спрѐмованого на формуваннѐ 

мотиваційної, вольової й емоційної сфер особистості, підвищеннѐ 

ціннісного ставленнѐ до власного здоров’ѐ і здоров’ѐ інших на основі 

усвідомленнѐ професійної управлінської відповідальності (Літвінова, 

2017). Системоутворявальноя дефініціюя дослідженнѐ ю понѐттѐ 

«соціальна здоров’ѐзбережувальна компетентність», що використовуять 

ѐк синонім до процесу формуваннѐ соціального здоров’ѐ.  

Основними компонентами формуваннѐ соціального здоров’ѐ 

майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності в професійній освіті ю: 

аксіологічний, що виѐвлѐютьсѐ в усвідомленні здобувачами менеджерської 

освіти цінності власного здоров’ѐ та інших, переконаності в необхідності 

здорового способу життѐ; гносеологічний – пов’ѐзаний із оволодіннѐм 

необхідноя соціальноя здоров’ѐзбережувальноя професійноя 

компетентністя, пізнаннѐм своїх потенційних здібностей і здатностей, 

інтересом до вивченнѐ різних методик оздоровленнѐ та зміцненнѐ 

організму; діѐльнісно-вольовий – передбачаю оволодіннѐ соціальноя 

здоров’ѐзбережувальноя компетентністя в професійних сфері, що 

передбачаю формуваннѐ прагненнѐ та вимогливості до здійсненнѐ 

здорового способу життѐ, контроля й корекції результатів збереженнѐ 

соціального здоров’ѐ длѐ підвищеннѐ працездатності. 

Концептуальні засади  абл. ьня ва інформаційно-освітнього 

середовища професійної підготовки майбутніх менеджерів 

соціокультурної діѐльності (Lubarets et al., 2019), де здоров’ѐзбережувальні 

технології в освітньо-науковому процесі створяять доступні умови 

сприѐннѐ виѐву цілей та оновленнѐ змісту освіти, дослідництва, 

управлінсько-сервісної практики, дозволѐять забезпечити споживача 

освітнього середовища розвитком особистої освітньої траюкторії, що 

сприѐять персоніфікації й ефективності студентоцентрованого навчаннѐ та 

диференціації індивідуальної траюкторії формуваннѐ соціальної 

здоров’ѐзбережувальної компетентності.  

Використаннѐ інноваційних здоров’ѐзбережувальних технологій 

посиляю процесуальні міждисциплінарні та модернізую мультимедійні 

технічні засоби навчаннѐ, що розширяю простір педагогічної інноватики 
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формуваннѐ соціальної здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх 

менеджерів соціокультурної діѐльності. 

Модель формуваннѐ соціального здоров’ѐ майбутніх менеджерів 

соціокультурної діѐльності у професійній підготовці представлена у виглѐді 

логічної структурно-організаційної схеми з основними взаюмопов’ѐзаними 

складниками моделі: цільовий, методологічний, змістовно-процесуальний, 

діагностико-результативний. 

Цільовий складник вклячаю мету та завданнѐ системи формуваннѐ 

соціального здоров’ѐ майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності у 

професійній підготовці.  

Наступний методологічний складник, ѐкий виконую  абл. ьня вальний не 

призначеннѐ, визначаю загальну стратегія й тактику  абл. ьня ва професійної 

підготовки та охопляю функції, методологічні підходи і принципи 

(систематичності, наступності, свідомості й самостійності).  

Визначено важливість дуальної форми навчаннѐ в професійній 

підготовці майбутнього менеджера соціокультурної діѐльності, що зумовило 

окресленнѐ взаюмопов’ѐзаних педагогічних умов формуваннѐ соціальної 

здоров’ѐзбережувальної компетентності: системне формуваннѐ мотивації до 

соціальної здоров’ѐзбережувальної відповідальності, цінності про мораль і 

моральність, про соціальні наслідки прийнѐттѐ управлінських рішень і 

свідомого веденнѐ здорового способу життѐ; забезпеченнѐ взаюмозв’ѐзку 

теорії та практики професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокуль-

турної дальності спрѐмованої на формуваннѐ свідомого та дбайливого 

ставленнѐ до власного здоров’ѐ за допомогоя дуальної форми навчаннѐ; 

створеннѐ здоров’ѐзбережувального соціокультурного середовища через 

вкляченнѐ майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності в соціальне 

 абл. ьня ва і реалізація соціальних програм збереженнѐ здоров’ѐ. 

До здоров’ѐзбережувальних технологій, ѐкі використовуятьсѐ в 

освітньому середовищі майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності, 

відносѐть: медико-гігіюнічні, фізкультурно-оздоровчі, екологічно-

здоров’ѐзбережувальні, забезпеченнѐ безпеки життюдіѐльності та 

соціально-здоров’ѐзбережувальні технології. Соціально-

здоров’ѐзбережувальні технології майбутніх менеджерів у процесі 

професійної підготовки за характером дії поділѐять на захисно-

профілактичні, компенсаторно-нейтралізуячі, стимулявальні, 

інформаційно-навчальні, та особистісно-розвивавальні. 

Змістово-процесуальний концепт містить теоретичний зміст 

предметної області інтегративних курсів («Вступ до спеціальності», 
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«Культурологіѐ», «Соціальна екологіѐ», «Екологіѐ лядини», «Безпека 

життюдіѐльності», «Валеологіѐ», «Соціокультурний менеджмент», 

«Рекреалогіѐ»), програм усіх видів практики (педагогічна, інституційна, 

волонтерська, патронатна, семантико-функціональна, технологічна) та 

стажуваннѐ з урахуваннѐм об’юктивних і суб’юктивних чинників, ѐкі 

впливаять на ефективність здорового способу життѐ особистості, її 

саморозвитку та самовдосконаленнѐ, що забезпечуять формуваннѐ 

соціального здоров’ѐ менеджерів соціокультурної діѐльності. 

Модель містить діагностико-результативну складову, ѐка вклячаю 

моніторинг формуваннѐ соціальної здоров’ѐзбережувальної 

компетентності студентів за визначеними критеріѐми і показниками 

(рис. 1). До основних критеріїв визначеннѐ рівнів готовності до 

здоров’ѐзбереженнѐ належать: мотиваційно-рекреаційний, 

соціокультурний, рефлексивно-корегувальний.  

Вираженість критеріїв відображена в таких показниках: мотиваційнио-

рекреаційний критерій (зацікавленість інформаціюя науково-практичного 

характеру щодо соціокультурної здоров’ѐзбережувальної діѐльності та 

механізму відтвореннѐ й розвитку фізичних, психічних, духовних та 

інтелектуальних сил особистості у вільний час рекреаційними потребами); 

соціокультурний (сформованість теоретико-прикладних знань у 

соціокультурній сфері здоров’ѐзбереженнѐ); рефлексивно-корегувальний 

(здатність до адекватної самооцінки себе ѐк суб’юкта соціального 

здоров’ѐзбережувального процесу).  

 
Рис. 1. Діагностико-результативна складова моделі формуваннѐ 

соціальної здоров’ѐзбережувальної компетентності 
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Комплексне використаннѐ визначених критеріїв і показників дало 

змогу діагностувати сформованість соціальної здоров’ѐзбережувальної 

компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності, ѐка ю 

результатом реалізації педагогічного експерименту. У процесі оціняваннѐ 

показників формуваннѐ соціальної здоров’ѐзбережувальної 

компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності виділено 

три рівні: достатній, середній, конативний. 

Результати аналізу наукової літератури та констатувального етапу 

експерименту стали основоя моделяваннѐ процесу формуваннѐ соціального 

здоров’ѐ майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності у професійній 

підготовці.  

Спроюктована модель дала змогу побудувати експериментальну 

методику, спрѐмовану на формуваннѐ соціальної здоров’ѐзбережувальної 

компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності в умовах 

професійної підготовки. Процес експериментального навчаннѐ був 

пов’ѐзаний із формуваннѐм системи наукових уѐвлень про здоров’ѐ, 

здоров’ѐзбереженнѐ, валеологічну грамотність і соціальну здоров’ѐзбе-

режувальну професійну компетентність; оволодіннѐм уміннѐми та навичками 

збереженнѐ й удосконаленнѐ особистого здоров’ѐ. Процес формуваннѐ 

передбачав формуваннѐ ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ та здорового 

способу життѐ, валеологічної культури ѐк невід’юмної частини загальної та 

професійної культури особистості в умовах дуальної форми навчаннѐ. 

Педагогічний експеримент сприѐв вирішення основного завданнѐ 

дослідженнѐ, сутність ѐкого полѐгала в результативності сформованості 

соціальної здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх менеджерів 

соціокультурної діѐльності у професійній підготовці й ефективності 

запропонованої моделі формуваннѐ соціального здоров’ѐ майбутніх 

менеджерів соціокультурної діѐльності у професійній підготовці галузі знань 

02 «Культура і мистецтво» за спеціальністя 028 «Менеджмент 

соціокультурної діѐльності» (Litvinova, 2019). 

У педагогічному експерименті перевірено припущеннѐ, що 

ефективність формуваннѐ соціальної здоров’ѐзбережувальної 

компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності у 

професійній підготовці збільшитьсѐ за рахунок упровадженнѐ науково 

обґрунтованої моделі в умовах модульної форми навчаннѐ, відповідно до 

розроблених і запроваджених концептуальних положень і науково-

методичного, організаційно-педагогічного, інформаційно-аналітичного та 

матеріально-технічного забезпеченнѐ професійної підготовки.  
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Експериментальна робота була запрограмована на здійсненнѐ у три 

етапи: діагностико-констатувальний, формувально-моніторинговий та 

 абл. ьня вальний (контрольно-системного аналізу експертних результатів 

дослідженнѐ). Під час діагностико-констатувального етапу в 

дослідженні взѐли участь 502 студенти бакалаврського освітнього рівнѐ 

спеціальністі 028 «Менеджмент соціокультурної діѐльності», з них до 

контрольної групи (КГ) увійшло 250 осіб, до експериментальної групи (ЕГ) – 

252 осіб. Експериментальноя базоя дослідженнѐ було обрано 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Національний транспортний університет, Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка, Сумський державний 

педагогічний університет імені А.С. Макаренка. 

На діагностико-констатувальному етапі педагогічного експерименту 

проведено дослідженнѐ, ѐке спрѐмовано на аналіз стану соціального 

здоров’ѐ та способу його збереженнѐ в майбутніх менеджерів 

соціокультурної діѐльності в професійному середовищі. Отримані дані 

свідчать, що в більшості респондентів відсутнѐ установка на здоровий 

спосіб життѐ. Результати анкетуваннѐ студентів першого курсу щодо 

відношеннѐ до особистого здоров’ѐ та здорового способу життѐ під час 

реалізації соціокультурного потенціалу в студентоцентрованому, 

побутовому природньому та майбутньому професійному середовищах 

показали, що здобувачі освітніх послуг недостатньо дбаять про 

збереженнѐ та загартуваннѐ соціального здоров’ѐ.  

Аналіз результатів анкетуваннѐ показників формуваннѐ соціальної 

здоров’ѐзбережувальної компетентності продемонстрував, що 

перебуваннѐ на свіжому повітрі практично не буваю, низькі показники 

рухової активності, нерегулѐрний режим харчуваннѐ, порушеннѐ сну, 

безсоннѐ, шкідливі звички. Ці показники ю результатом необізнаності про 

здоровий спосіб життѐ, ѐку зазначаять 28,4 %, а 24,4 %, що взагалі не 

цікавлѐтьсѐ здоров’ѐм. Щодо піклуваннѐ взагалі про свій стан здоров’ѐ у 

11,2 % респондентів зафіксовано серйозне ставленнѐ та плеканнѐ власного 

здоров’ѐ, а 20,7 % респондентів взагалі не переймаятьсѐ станом свого 

здоров’ѐ. 

Суб’юктивними чинниками, що впливаять на зменшеннѐ ѐкості 

здоров’ѐ здобувачів освіти, ю соціальна та професійна невизначеність 

майбутніх менеджерів в умовах стрімких суспільних трансформацій та 

інтенсивних перетворень. Стан здоров’ѐ студентів пов’ѐзаний також і з 

об’юктивними чинниками, зумовленими їх соціальним статусом: 
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інтенсифікація розумової праці обрали 14,6 % респондентів, 41,1 % – 

побутову невлаштованість, від матеріальних коштів залежність 

спостерігаютьсѐ у 44,3 %. 

На діагностико-констатувальному етапі були сформовані ЕГ і КГ 

здобувачів освітніх послуг за приблизно однаковим їх рівнем 

сформованості критеріїв соціального здоров’ѐ.  

На формувально-моніторинговому етапі педагогічного 

експерименту підтверджено ефективність росту показників рівнів 

соціальної здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх менеджерів 

соціокультурної діѐльності у професійній підготовці за рахунок 

упровадженнѐ дуальної форми навчаннѐ. Установлено позитивну динаміку 

росту в ході формувально-моніторингового КГ та в ЕГ конативного та 

достатнього рівнів сформованості соціальної здоров’ѐзбережувальної 

компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності 

порівнѐно з установленоя статистичноя рівністя даних між групами під 

час діагностико-констатувального етапу.  

Узагальнявальний етап експерименту констатував відхиленнѐ рівнів 

сформованості соціальної здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх 

менеджерів соціокультурної діѐльності в ЕГ та КГ ( абл.. 1), позитивна 

динаміка обумовлена забезпеченнѐм розробленого науково-методичного та 

інформаційного супроводу формуваннѐ соціальної здоров’ѐзбережувальної 

компетентності в умовах дуальної форми навчаннѐ. 

Таблицѐ1 

Динаміка рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності 

майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності під час експерименту 
      Критерії 

мотиваційно-рекреаційній соціокультурний рефлексивно-корегувальний 
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Конативний 
38 15,08 4,37 31 12,8 2,8 42 16,68 7,55 32 12,8 3,2 31 12,3 5,16 21 8,4 1,6 

Достатній 
138 54,76 3,97 131 3,6 3,6 130 51,58 11,11 122 48,8 9,6 128 50,8 5,56 124 49,6 4,8 

Середній  
76 30,16 -8,34 88 32 -6,4 80 31,74 

-
18,66 96 38,4 

-
12,8 93 36,9 -10,72 105 42 -6,4 

Всього: 
252 100 

 
250 100 

 
252 100 

 
250 100 

 
252 100 

 
348 100 

 

 

Упровадженнѐ дуальної форми навчаннѐ в професійний підготовці 

майбутніх менеджерів соціокультурної діѐльності дозволило активізувати 

студентів до визначеннѐ особистої траюкторії формуваннѐ соціальної 

здоров’ѐзбережувальної компетентності длѐ підвищеннѐ адаптаційного 
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періоду в професійному середовищі, що підвищую конкурентоздатність 

управлінцѐ на ринку праці. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Системоутворявальноя дефініціюя дослідженнѐ ю понѐттѐ «соціальна 

здоров’ѐзбережувальна професійна компетентність» ѐк наѐвність 

емоційної стійкості, високої працездатності, здатності до протистоѐннѐ 

емоційним перенавантаженнѐм та сформованості здатності 

самовдосконалявати стан здоров’ѐ та створявати здоров’ѐзбережувальне 

середовище у професійній діѐльності.  

За результатами вивченнѐ стану проблеми формуваннѐ соціального 

здоров’ѐ здобувачів освіти визначено критерії (мотиваційно-рекреаційний, 

соціокультурний, рефлексивно-корегувальний), показники (зацікавленість 

інформаціюя науково-практичного характеру щодо соціокультурної 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності та механізму відтвореннѐ й розвитку 

фізичних, психічних, духовних та інтелектуальних сил особистості у вільний 

час рекреаційними потребами; сформованість теоретико-прикладних знань в 

соціокультурній сфері здоров’ѐзбереженнѐ; здатність до адекватної 

самооцінки себе ѐк суб’юкта соціального здоров’ѐзбережувального процесу) 

та рівні (продуктивний, достатній та елементарний) сформованості соціальної 

здоров’ѐзбережувальної  професійної компетентності майбутніх менеджерів 

соціокультурної діѐльності. 

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх актуальних і практично 

значущих завдань експериментального дослідженнѐ формуваннѐ 

здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх менеджерів 

соціокультурної діѐльності в професійній підготовці. Тому подальшого 

вивченнѐ набуде перевірка ефективності й достовірності одержаних 

експериментальних показників порівнѐннѐм даних емпірично визначених 

відсоткових часток вибіркової сукупності за допомогоя використаннѐ φ*– 

критерія кутового перетвореннѐ Фішера.  

ЛІТЕРАТУРА 
Літвінова, Т. В. (2017). Сутність дефініції «соціальне здоров’ѐ». Наукові записки 

Бердѐнського державного педагогічного університету. Серіѐ: Педагогічні науки, Вип. 1, 
33-37 (Litvinova, T. V. (2019). The essence of the definition of “social health”. Scientific notes of 
Berdiansk State Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences, Issue 1, 33-37.). 

Лябарець, В. В. (2018). Особливості професійної підготовки менеджерів 
соціокультурної діѐльності длѐ індустрії гостинності. Вища освіта України, 4, 56-61 
(Lubarets, V. V. (2018). Features of professional training of managers of socio-cultural 
activities for the hospitality industry. Higher education in Ukraine, 4, 56-61). 

Лябарець, В. В. (2018). Професійна підготовка майбутніх менеджерів 
соціокультурної діѐльності длѐ індустрії гостинності: теоретичні обґрунтуваннѐ. 
Суми: Університетська книга (Lubarets, V. V. (2018). Professional training of future 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

395 

managers of socio-cultural activities for the hospitality industry: theoretical justifications. 
Sumy: University Book). 

Litvinova, T. V. (2019). Components of social health formation of future managers in 
the process of professional training. Natural Science Readings, 1, Vol. I, 100-106.  

Lubarets, V., Pavlenko, D. & Litvinova, T. (2019). Education process digitalization in 
sociocultural activity managers’ training. EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA. 
Kwartalniknaukowy NR 1/31/2020, 30-35.  

РЕЗЮМЕ 
Литвинова Татьяна. Диагностико-результативнаѐ составлѐящаѐ модели 

формированиѐ здоровьсохранѐящей компетентности будущих менеджеров 
социокультурной деѐтельности в профессиональной подготовке. 

В статье определены основные компоненты формированиѐ социального 
здоровьѐ будущих менеджеров социокультурной деѐтельности в профессиональном 
образовании: аксиологический, гносеологический, деѐтельно-волевой. Представлена 
модель формированиѐ социальной здоровьесохранѐящей компетентности будущих 
менеджеров социокультурной деѐтельности в профессиональной подготовке в виде 
логической структурно-организационной схемы с основными взаимосвѐзанными 
компоненами: целевым, методологическим, содержательно-процессуальным, 
диагностико-результативным. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, будущий менеджер 
социокультурной деѐтельности, здоровьесохранѐящеѐ компетентность, модель, 
критерии, показатели, уровни, эксперимент. 

SUMMARY 
Litvinova Tatiana. Diagnostic-effective component of the model of health 

competence formation of future managers of socio-cultural activities in professional training. 
The main components of the formation of social health of future managers of socio-

cultural activities in professional education are identified: axiological, epistemological, 
activity-volitional. The model of formation of social health competence of future managers of 
socio-cultural activity in professional training in the form of logical structural-organizational 
scheme with the main interconnected components of the model: target, methodological, 
content-procedural, diagnostic-effective, is developed. 

The diagnostic-effective component of the model contains criteria (motivational-
recreational, reflexive-corrective, sociocultural) reflected in the indicators (motivational-
recreational, reflexive-corrective, sociocultural) evaluated and selected up to three levels 
(sufficient, average, conative). The comprehensive application of certain criteria and 
indicators contributed to the diagnostics of the positive dynamics of the formation of social 
health competence of future managers of socio-cultural activities, which is the result of a 
pedagogical experiment. 

Experimental work is programmed for implementation in three stages: diagnostic-
ascertaining; molding-monitoring and generalizing stage. In the course of the experimental 
research, a positive dynamics was established due to the provision of the developed scientific-
methodological and informational support for the formation of social health competence in 
the conditions of the dual form of education. 

Key words: professional training, future manager of socio-cultural activities, health 
competence, model, criteria, indicators, levels, experiment. 
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ФОРМУВАННЯ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ В ДІТЕЙ 5-8 РОКІВ: ТЕОРЕТИЧНІ 

АСПЕКТИ 
Метоя статті ю аналіз деѐких теоретичних аспектів формуваннѐ 

світосприйнѐттѐ в дітей 5-8 років. У статті використано методи дослідженнѐ: 
теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури); 
інтерпретаційно-аналітичний метод, узагальненнѐ. Наголошено, що вік 5-8 років – 
період, коли виникаю перший «схематичний абрис» цілісного дитѐчого світоглѐду, 
розвиваютьсѐ довільна поведінка та самосвідомість, формуютьсѐ здатність до 
світосприйнѐттѐ оточуячої дійсності, закладаютьсѐ фундамент оптимістичного 
світобаченнѐ та світорозуміннѐ; формуятьсѐ уѐвленнѐ дитини про себе, свою місце в 
світі. Внесено уточненнѐ щодо трактуваннѐ понѐть «світосприйманнѐ», 
«світосприйнѐттѐ», «світоглѐд», крізь призму дефініціяваннѐ ѐких проаналізовано деѐкі 
теоретичні аспекти формуваннѐ світосприйманнѐ в дітей 5-8 років. Узагальнено, що 
дитѐче світосприйнѐттѐ – складний, систематизований процес пізнаннѐ й 
перетвореннѐ у свідомості дитини процесів та ѐвищ довкіллѐ, на ґрунті чого починаю 
формуватисѐ власне ставленнѐ до оточуячого світу, визначеннѐ свого місцѐ в ньому. 

Ключові слова: свідомість, світобаченнѐ, світосприйманнѐ, світосприйнѐттѐ 
дитини, світоглѐд,  цілісна картина світу. 

 

Постановка проблеми. В умовах високих інформаційних технологій, 

надзвичайної інтенсивності життѐ, плинності суспільних пріоритетів фор-

муютьсѐ нове гуманітарне світосприйнѐттѐ, що не лише відображаю глобальні 

процеси, ѐкі відбуваятьсѐ в суспільстві – інтеграціѐ в усіх сферах лядського 

життѐ, прискореннѐ темпу змін у соціокультурному середовищі, розширеннѐ 

можливостей комунікації між лядьми, але й характеризуютьсѐ цілісністя, 

динамічністя, трансформаціюя цінностей, спрѐмованістя особистості на 

діалог і взаюмодія в соціумі, зміноя світоглѐдної позиції лядей.  

Сьогоденнѐ, наголошую О. Кононко, змушую зростаячу особистість 

вирішувати життюві завданнѐ високої новизни й складності, актуалізую 
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необхідність поводитисѐ компетентно в багатоваріантному світі, 

кваліфікувати події життѐ за ступенем їх значущості, безпеки, корисності. 

Все це посиляю важливість формуваннѐ в особистості, починаячи з 

дошкільного дитинства, свідомого ставленнѐ до життѐ, умінь виділѐти, 

кваліфікувати, запам’ѐтовувати та збагачувати свій індивідуальний досвід 

новоя інформаціюя (Формуюмо у старших дошкільників цілісне 

світобаченнѐ: навчально-методичний посібник, 2013). Світобаченнѐ 

особистості, її світосприйнѐттѐ визначаю зміст і форму власної життювої 

позиції, характер стосунків з лядьми, цілі та ідеали. 

У площині психолого-педагогічної науки серед фундаментальних 

проблем, ѐкі потребуять нагального вирішеннѐ, особливо затребуваними 

нам видаятьсѐ питаннѐ, пов’ѐзані з формуваннѐм світосприйнѐттѐ в дітей 

передшкільного і молодшого шкільного віку – 5-8 років у контексті 

забезпеченнѐ процесу перспективності й наступності між дошкільноя та 

початковоя ланкоя, що, своюя чергоя, потребую від дошкільної освіти 

кваліфікованої підготовки дитини до майбутнього навчаннѐ в школі, 

формуваннѐ світосприйнѐттѐ оточуячого світу та його взаюмозв’ѐзків. 

Ми виходимо з того, що дошкільний вік ю базовим у формуванні 

особистості дитини, позаѐк відповідно до Закону України «Про дошкільну 

освіту» заклад дошкільної освіти забезпечую різнобічний розвиток дитини, 

сприѐю набуття нея життювого соціального досвіду, а вагомими науковими 

підвалинами Базового компонента дошкільної освіти ю формуваннѐ способів 

пізнаннѐ дошкільника, розуміннѐ й відображеннѐ внутрішньої (психічної) та 

зовнішньої (Всесвіт) картини світу. Місіюя ж початкової школи ю різнобічне 

використаннѐ досѐгнень дошкільного періоду. Концепціюя Нової 

української школи декларуютьсѐ: виховний процес маю стати невіддільним 

складником усього освітнього процесу, проходѐчи наскрізно ѐк через 

навчальні предмети, так і систему позакласної, позашкільної роботи та 

оріюнтуватисѐ на загальнолядські цінності, зокрема: морально-етичні 

(гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життѐ, повага до себе та 

інших лядей); соціально-політичні (свобода, демократіѐ, культурне 

різноманіттѐ, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе 

ставленнѐ до довкіллѐ, повага до закону, солідарність, відповідальність) 

(Концепціѐ «Нова Українська школа», 2016). 

Відзначимо, вік 5-8 років – це той віковий період, коли виникаю 

перший «схематичний абрис» цілісного дитѐчого світоглѐду, розвиваютьсѐ 

довільна поведінка та самосвідомість, формуютьсѐ здатність до 

світосприйнѐттѐ оточуячої дійсності, закладаютьсѐ фундамент 
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оптимістичного світобаченнѐ та світорозуміннѐ; формуятьсѐ уѐвленнѐ 

дитини про свою місце у світі, про себе минулого – теперішнього – 

майбутнього ѐк підтвердженнѐ становленнѐ підвалин своюї життювої 

позиції, сформованої на основі власного світоглѐду.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив наѐвність 

наукових розвідок, що розкриваять проблему становленнѐ і розвитку 

світосприйнѐттѐ (Є. Артем’юва, І. Біла, Г. Берулава, Р. Грановська, 

В. Діденко, Г. Кондратенко, Д. Леонтьюв, Ю. Мойсеюнко, В. Пютухов, 

С. Рубінштейн, В. Табачковський, М. Холодна та ін.), де понѐттѐ 

«світосприйнѐттѐ» розглѐдаютьсѐ ѐк сприйманнѐ особистістя 

навколишнього світу, дійсності; сукупність думок, почуттів дитини ѐк 

реакціѐ на оточуячий світ (Діденко та Табачковський, 2002); становленнѐ 

внутрішньої картини світу дошкільника (Т. Піроженко, С. Ладивір, 

О. Вовчик-Блакитна та ін.); світобаченнѐ дітей (О. Кононко, В. Луценко, 

С. Нечай, З. Плохій, О. Сидельникова, В. Старченко, О. Терещенко, 

О. Шелестова, Л. Якименко); світоглѐдні уѐвленнѐ ѐк базові знаннѐ дитини 

про світ, про себе, про закони взаюмодії в соціумі (Н. Гавриш, О. Кононко, 

І. Куліковська, В. Русевич); специфіку формуваннѐ світосприйнѐттѐ в дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку (І. Біла, Г. Бурменська, 

О. Нефедова, Л. Шелестова, С. Якименко та ін.) 

Метою статті ю аналіз деѐких теоретичних аспектів формуваннѐ 

світосприйнѐттѐ в дітей 5-8 років.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети було 

використано комплекс методів, а саме: методи аналізу та синтезу, 

порівнѐльний, термінологічний аналіз та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Як слушно відзначаю І. Біла, перші 

сприйманнѐ, трактуваннѐ оточуячої дійсності, світу починаятьсѐ з 

вражень, ѐкі дитина отримую від спілкуваннѐ з дорослими, довколишнім 

оточеннѐм. Поступово в дитини формуютьсѐ свою, власне світосприйманнѐ, 

ѐке дозволѐю бачити світ, відкривати свої, невидимі іншим точки, кути, 

площини зору, будувати образи, візуальні конструкції, обирати серед них 

пріоритетні, що в подальшому визначатиме її світобаченнѐ, світоглѐд, 

життювий шлѐх (Біла, 2013). Ми погоджуюмосѐ з думкоя вченої, що в 

кожної дитини таким чином вибудовуютьсѐ своѐ власна «призма» 

світосприйманнѐ, ѐка відповідаю соціальному буття, життя, ѐке проживаю 

маляк у дошкільному закладі, у сімейному колі, у початковій школі. Чим 

більш емоційніше, ѐскравіше буде входженнѐ дитини в систему 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

399 

взаюмовідносин з оточуячоя дійсністя, тим продуктивніше буде 

здійсняватисѐ процес формуваннѐ світосприйнѐттѐ, зокрема, 5-8 років. 

В аспекті окресленої проблеми вважаюмо за необхідне внести деѐкі 

уточненнѐ щодо дефініцій понѐть «світосприйманнѐ», «світосприйнѐттѐ», 

«світоглѐд». Цілком очевидно, що розкриттѐ природи означених понѐть 

пов’ѐзано з характеристикоя їх першої частини – «світ». Так, за Новим 

тлумачним словником української мови «світ» (у другому значенні) – сукупність 

усіх форм матерії ѐк юдине ціле; всесвіт; окрема частина всесвіту; лядське 

суспільство, об’юднане певними соціальними, культурно-історичними та 

етнографічними ознаками; певна галузь, сфера ѐвищ природи (Новий 

тлумачний словник української мови, 2008). 

Заслуговую на увагу думка С. Кримського та В. Кузнюцова, згідно з ѐкоя 

світ ю найвищоя формоя систематизації знань, порѐдком буттѐ та 

характеризуютьсѐ гармоніюя ѐк юдністя буттѐ й умовоя ціюї юдності 

(Крымский, 1983). 

У довідкових виданнѐх світосприйманнѐ характеризуютьсѐ ѐк 

сприйманнѐ лядиноя навколишнього світу, дійсності; сукупність думок, 

почуттів лядини ѐк реакціѐ на навколишній світ. Щодо понѐттѐ 

«світосприйнѐттѐ», то воно розглѐдаютьсѐ ѐк система уѐвлень лядини про 

світ, місце лядини у світі, відношеннѐ лядини до світу та до самої себе. 

Суттюво, що світосприйнѐттѐ містить знаннѐ, переконаннѐ, цінності, ідеали, 

організовані в юдину систему, центровану на уѐвленнѐх лядини про себе. 

За словником-довідником «Дошкільна освіта», світоглѐд – форма 

самосвідомості лядини, через ѐку вона сприймаю, осмисляю й оціняю 

навколишня дійсність ѐк світ власного буттѐ та діѐльності, визначаю і 

сприймаю свою місце та місія. Світоглѐд складаять узагальнені уѐвленнѐ 

про світ і саму лядину, про перебіг подій у світі, про сенс існуваннѐ тощо, а 

також система переконань, принципів та ідеалів. Звертаютьсѐ увага на те, 

що світоглѐд формуютьсѐ внаслідок практичного освоюннѐ лядиноя 

духовної культури суспільства (науки, літератури, мистецтва), у ѐкому 

пануять політичні, моральні, естетичні, правові, філософські, релігійні 

поглѐди, а також духовні почуттѐ – громадѐнські, моральні, естетичні, на 

ѐкі спираятьсѐ віра й переконаність у реальності відповідних ідеалів 

(Дошкільна освіта: словник-довідник, 2010). Вочевидь, світоглѐд ю 

основоя формуваннѐ цілісності уѐвлень дітей про довколишній  світ. 

Світоглѐд, згідно з Українським педагогічним словником, ю формоя 

суспільної самосвідомості лядини, через ѐку вона сприймаю, осмисляю та 
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оціняю навколишня дійсність ѐк світ свого буттѐ й діѐльності, визначаю і 

сприймаю свою місце та призначеннѐ в ньому (Гончаренко, 1997, с. 291). 

Як бачимо, в основі цілісної картини світу та світосприйнѐттѐ лежать 

процеси сприйнѐттѐ, пізнаннѐ та відображеннѐ в різних видах і продуктах 

діѐльності. Зауважимо, пізнаннѐ, з філософської позиції – це процес творчої 

діѐльності дитини щодо освоюннѐ дійсності, що формую знаннѐ про неї 

(вклячаячи і знаннѐ про саму лядину), на основі ѐких виникаять цілі й 

мотиви лядських дій; суспільно-історичний процес здобуваннѐ, 

нагромадженнѐ і систематизації знаннѐ про природу, суспільство, лядину та 

її внутрішній світ. В узагальненій формі пізнаннѐ подаютьсѐ ѐк процес 

взаюмодії суб’юкта і об’юкта. Відображеннѐ ж характеризую здатність 

матеріальних об’юктів у процесі взаюмодії з іншими об’юктами відтворявати у 

своїх структурах деѐкі особливості і риси ѐвищ, ѐкі впливаять на них. 

Компонентами процесу відображеннѐ може бути взаюмодіѐ дитини та 

досліджуваного нея об’юкта, а його результат виѐвлѐютьсѐ в тому, ѐк дитина 

сприймаю, бачить, розумію довколишній світ та виражаю це у своїх іграх, 

малянках, спілкуванні з іншими лядьми (Словник-довідник, 2018). 

Крізь призму саме такого дефініціяваннѐ клячових понѐть 

проаналізуюмо деѐкі теоретичні аспекти формуваннѐ світосприйманнѐ в 

дітей 5-8 років. 

Передусім, звертаюмо увагу на те, що ще з раннього віку дитина, 

засвояячи початкові понѐтійні форми (категорії), зміняю тим самим своя 

мисленнюву діѐльність, характер взаюмин зі світом і ставленнѐ до нього. Це 

впливаю на дитѐчий світоглѐд (систему поглѐдів на світ та свою місце в ньому), 

сприѐю розвитку інтелектуальних, емоційних, моральних цінностей. Автори 

навчально-методичного посібника «Формуюмо у старших дошкільників 

цілісне світобаченнѐ» відзначаять, що категоріальне знаннѐ перетворяю 

дитину на дослідника, відкривача чогось нового, невідомого. Завдѐки цьому 

недиференційоване, злите, нечітке уѐвленнѐ про світ та себе набуваю більшої 

ѐсності, цілісності, системності. Це дозволѐю малякові, з одного боку, 

диференціявати сприйнѐті образи, а з іншого – завдѐки аналітико-

синтетичній діѐльності встановлявати в оточуячому світі важливі зв’ѐзки й 

залежності. Елементарне, проте категоріальне баченнѐ світу допомагаю 

підростаячій особистості розумно вирішувати в нових, невизначених та 

конфліктних ситуаціѐх. Уміннѐ дитини дошкільного віку диференціявати свої 

життюві враженнѐ на реальні та уѐвні, зовнішні і внутрішні – важлива складова 

пізнавальної культури особистості. 
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У контексті порушеної проблеми конструктивним ю те, що психологи 

розглѐдаять сприйнѐттѐ ѐк цілісне відображеннѐ предметів та ѐвищ під час 

їхнього безпосереднього впливу на органи чуттів. Вочевидь, сприйнѐттѐ ю 

чуттювим відображеннѐм об’юктивної реальності, ѐка існую незалежно від 

свідомості, на основі впливу її на органи чуттів. Це усвідомленнѐ чуттюво 

даного предмета чи ѐвища. У сприйманні дитиноя даний світ лядей, 

речей, ѐвищ, наповнений певним значеннѐм і вклячений у 

багатоманітність відношень, ѐкі створяять осмислені ситуації, свідками й 

учасниками ѐких ю сама дитина (Варій, 2007). 

Нам видаютьсѐ, що слід згадати Л. Виготського, ѐкий обстоявав 

думку про те, що на ранніх етапах онтогенезу світоглѐду передую 

«світодійство» (російськоя – «миродействие»), вочевидь, розуміячи під 

цим спосіб виѐвленнѐ дитиноя свого ставленнѐ до оточуячого світу. На 

підтвердженнѐ ціюї тези у праці «Развитие личности и мировоззрениѐ 

ребенка» вчений узагальняю: «Таким чином, ми вкладаюмо в термін 

«світоглѐд» чисто об’юктивне значеннѐ того способу ставленнѐ до світу, 

ѐкий ю в дитини» (Выготский, 1983, с. 315). 

Ми солідарні з вітчизнѐними вченими (Якименко, 2017; Гончаренко, 

1997), ѐкі наголошуять на тому, що у процесі формуваннѐ світоглѐду 

складаютьсѐ індивідуальність дитини, її переконаннѐ, світоглѐдні поглѐди й 

життюва позиціѐ; у результаті осмисленнѐ, інтерпретації детермінантів 

оточуячого світу та свого ставленнѐ до нього, такі поглѐди стаять 

фундаментом духовної культури особистості. 

Існую думка (Обухова, 2008), що світоглѐд ю основоя свідомості, 

способом усвідомленнѐ дійсності, ціннісним ставленнѐм, показником 

особистісної зрілості. Світоглѐд ѐк загальне розуміннѐ світу та ціннісне 

ставленнѐ до нього визначаю буденну, міфологічну, наукову або релігійну 

оріюнтація зростаячої особистості; зумовляю характер її діѐльності, впливаю 

на норми поведінки, життюві прагненнѐ, смаки та інтереси. 

Цілком обґрунтованим уважаюмо твердженнѐ С. Якименко: «Пізнаннѐ 

дитиноя самої себе створяю те, що ми називаюмо самосвідомість, вклячаю в 

себе свідомість, але не ю механічноя сумоя останньої, оскільки містить у собі 

те, що становить її. Самосвідомість вище свідомості. Духовно-творче 

об’юднаннѐ свідомості та самосвідомості утворяю світоглѐд дитини. Елементи 

свідомості (знаннѐ навколишньої дійсності) присутні у світоглѐді в 

систематизованому та узагальненому виглѐді, а самосвідомість 

(усвідомленнѐ цих знань і самого себе, свого «Я») органічно вписуютьсѐ в 

систему власних знань» (Якименко, 2017). 
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У площині вищевикладеного цілком правомірно стверджувати, що 

світосприйнѐттѐ дитини формуютьсѐ на основі цілісної картини світу, ѐке 

згодом стане підґрунтѐм длѐ дитѐчого світобаченнѐ ѐк відображеннѐ 

внутрішнього поглѐду дитини на світ у його цілісності, різноманітності; 

усвідомленнѐ значеннѐ світу у своюму житті; ѐк здатність побачити в ньому 

головне, відчути, відкрити длѐ себе всі його основні «сяжети», збагатити свої 

життюві уѐвленнѐ, враженнѐ, досвід; зрозуміти сенс і цінність світу, значеннѐ 

самого себе длѐ оточуячих лядей, щоб, правильно в ньому оріюнтуячись, 

знайти власне місце, конструктивно вирішити проблеми. 

З урахуваннѐм того, що в педагогічній психології світосприйнѐттѐ 

розглѐдаютьсѐ ѐк процес освоюннѐ соціального світу дитиноя, ю підстави 

стверджувати, що дитѐчий світоглѐд ще не склавсѐ повноя міроя, позаѐк 

наѐвність світоглѐду (що розуміютьсѐ ѐк система високо раціоналізованих 

уѐвлень про свою «Я» й оточуячий світ, стійка диспозиціѐ ціннісних 

оріюнтацій) характеризую зрілу, сформовану особистість дорослої лядини. 

Щодо дитини, зокрема 5–8 років, світоглѐд ѐк цілісна гармонійна система 

поглѐдів, відносин, розуміннѐ оточуячого соціального й природного світу, 

особистого «Я» ще не сформований (Якименко, 2017). Саме тому в руслі 

даного вікового етапу ѐк процес пізнаннѐ та осѐгненнѐ світу, що вклячаю 

свідоме і несвідоме в психіці та поведінці лядини, вивчаютьсѐ саме 

світосприйнѐттѐ дитини 5-8 років. 

Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

резямуячи викладене вище, цілком правомірно стверджувати, що 

світосприйнѐттѐ дитини 5-8 років ю виразним джерелом щодо формуваннѐ 

досвіду пізнаннѐ, образів світу, наочних уѐвлень дитини про світ. Дитѐче 

світосприйнѐттѐ – складний, систематизований процес пізнаннѐ й 

перетвореннѐ у свідомості дитини процесів та ѐвищ довкіллѐ, на ґрунті чого 

починаю формуватисѐ власне ставленнѐ до оточуячого світу, визначеннѐ 

свого місцѐ в ньому. Перспективи подальших  розвідок лежать у площині 

вивченнѐ інших аспектів сутнісної характеристики феномену 

світосприйнѐттѐ ѐк базисної компоненти формуваннѐ світоглѐду дитини.  
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РЕЗЮМЕ 
Прима Раиса, Прима Дмитрий, Десятник Екатерина, Ольхова Наталия, Рославец 

Руслана. Формирование мировосприѐтиѐ у детей 5-8 лет: теоретические аспекты. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ анализ некоторых теоретических аспектов 

формированиѐ мировосприѐтиѐ у детей 5-8 лет. В статье использованы методы 
исследованиѐ: теоретические (анализ философской, педагогической, психологической 
литературы), интерпретационно-аналитический метод, обобщение. Отмечено, 
что возраст 5-8 лет – период, когда возникает первый «схематический абрис» 
целостного детского мировоззрениѐ, развиваетсѐ произвольное поведение и 
самосознание, формируетсѐ способность к мировосприѐтия окружаящей 
действительности, закладываетсѐ фундамент оптимистического мировоззрениѐ и 
миропониманиѐ; формируятсѐ представлениѐ ребенка о себе, своем месте в мире. 
Внесены уточнениѐ относительно трактовки понѐтий «мировосприѐтие», 
«мировоззрение», сквозь призму дифиниционированиѐ которых проанализированы 
некоторые теоретические аспекты формированиѐ мировосприѐтиѐ у детей 5-8 
лет.  Обобщено, что детское мировосприѐтие – сложный, систематизированный 
процесс познаниѐ и преобразованиѐ в сознании ребенка процессов и ѐвлений 
окружаящей среды, на почве чего начинает формироватьсѐ собственное 
отношение к окружаящему миру, определение своего места в нем. 

Ключевые слова: сознание, мировоззрение, мировосприѐтие, мировоззрение 
ребенка, целостнаѐ картина мира.  
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SUMMARY 
Prima Raisa, Prima Dmitro,  Desiatnyk Kateryna, Olkhova Natalia, Roslavets 

Ruslana. Formation of world perception in 5-8-year-old children: theoretical aspects. 
The purpose of the article is to analyze some theoretical aspects of the formation of 

worldview in children 5-8 years. The article uses research methods: theoretical (analysis of 
philosophical, pedagogical, psychological literature); interpretive-analytical method, 
generalization. It is emphasized that the age of 5-8 years – the period when there is the first 
“schematic outline” of a holistic children’s worldview, develops arbitrary behavior and self-
awareness, forms the ability to perceive the surrounding reality, lays the foundation of 
optimistic worldview; the child’s ideas about himself, his place in the world are formed. 
Clarifications have been made on the interpretation of the concepts of “worldview”, “world 
perception”, through the prism of which we will analyze some theoretical aspects of the 
formation of worldview in children of 5-8 years old. World perception is characterized as a 
person’s perception of the world around him, reality; a set of thoughts, feelings of man as a 
reaction to the world. It is established that the child’s worldview is formed on the basis of a 
holistic picture of the world, which will later become the basis for children’s worldview as a 
reflection of the child’s inner view of the world in its integrity, diversity;  awareness of the 
importance of the world in his life; as the ability to see in it the main thing, to feel, to discover 
all its main “plots”, to enrich one’s life ideas, impressions, experience; to understand the 
meaning and value of the world, the meaning of oneself for the people around him, to, 
correctly navigating in it, find one’s own place, constructively solve problems. It is generalized 
that the worldview of a child of 5-8 years old is a clear source for the formation of the 
experience of cognition, images of the world, visual ideas of the child about the world. 
Children’s worldview is a complex, systematized process of cognition and transformation in 
the child’s mind of processes and phenomena of the environment, on the basis of which 
begins to form his own attitude to the world around him, to determine his place in it. 

Key words: consciousness, worldview, world perception, world perception of a child, 
holistic picture of the world. 
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ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ:  

ВИДИ, КРИТЕРІЇ, ОЦІНКИ 
 

У статті в історичній ретроспективі розглѐнуто витоки й особливості 
розвитку національного декоративного мистецтва, що уможливило проаналізувати 
той ґрунт, на ѐкому розвиваласѐ художньо-реміснича освіта України досліджуваного 
періоду. Виѐвлено та схарактеризовано чинники становленнѐ традиційного 
декоративного мистецтва; визначено критерії композиційних закономірностей 
створеннѐ мистецьких виробів; виѐвлено основні критерії художньої оцінки творів 
декоративного мистецтва за композиційноя побудовоя, орнаментальними 
мотивами, техніками виконаннѐ, колористичними поюднаннѐми, матеріалами 
виконаннѐ, розміром виробу. 

Ключові слова: декоративне мистецтво України, різновиди художніх ремесел, 
фактори організації закладів художньо-ремісничої освіти, критерії художньої оцінки 
декоративних виробів. 

 

Постановка проблеми. Соціально-активну та духовно багату 

особистість сьогодні не можливо уѐвити без знаннѐ історії рідного края, 

його національних і культурних традицій. Кожне наступне поколіннѐ 

повинно виховуватисѐ на ідеѐх та засобах народного мистецтва, історії, 

краюзнавства, фольклору, рідної мови, звичаїв та обрѐдів, символіці, 

природі рідного края тощо. Серед зазначених засобів одне з провідних 

місць належить декоративному мистецтву, адже саме воно ю тим 

середовищем, у ѐкому формуютьсѐ світоглѐд особистості.  

Длѐ сучасного етапу розвитку вітчизнѐного суспільства характерним ю 

зростаннѐ національної свідомості народу, посиленнѐм зверненнѐ спільноти 

до історико-культурних витоків, зростаннѐ усвідомленнѐ значущості 

збереженнѐ різновидів народної творчості. Саме тому вважаюмо, що 

дослідженнѐ декоративного мистецтва України взагалі та вивченнѐ 

особливостей розвитку декоративного мистецтва в умовах систем мистецької 

освіти Російської та Австро-Угорської імперій ХІХ – початку ХХ століттѐ 

зокрема ю актуальноя темоя історико-педагогічного дослідженнѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. У ході наукового пошуку з’ѐсовано, що 

джерельна база дослідженнѐ означеної проблеми, на превеликий жаль, 

вкрай обмежена. Важливі наукові матеріали, що розкриваять специфіку 
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різновидів традиційного вітчизнѐного декоративного мистецтва, містѐть 

навчально-методичні посібники длѐ закладів вищої освіти колективу авторів: 

Є. Антоновича, Р. Захарчук-Чугай, М. Станкевич «Декоративно-прикладне 

мистецтво» та Я. Запаска «Нариси з історії українського декоративно-

прикладного мистецтва». Вагомий розділ історії побутуваннѐ видів народної 

творчості містѐть книги Б. Бутник-Сіверського «Українське радѐнське народне 

мистецтво» і О. Тищенко «Декоративно-прикладне мистецтво східних слов’ѐн 

і давньоруської народності», а також розвідки Д. Антоновича, Л. Жоголь, 

Т. Кари-Васильювої, Т. Чугусової та інших.  

Варто зазначити, що на важливості національного спрѐмуваннѐ освіти 

наголошували українські прогресивні діѐчі, педагоги: Б. Грінченко, 

М. Грушевський, М. Драгоманов, В. Сухомлинський та інші. Значущість 

національно-патріотичного вихованнѐ молоді на традиціѐх українського 

народу висвітляять у своїх статтѐх сучасні науковці, такі ѐк Н. Батяк, О. Гевко, 

Н. Зацепіна, З. Мацишина, А. Мошковська, Г. Філіпчук та багато інших. 

Зокрема, О. Гевко відзначаю унікальні можливості впливу декоративного 

мистецтва впливу на формуваннѐ особистості, що ю, за висловом авторки, 

«невичерпноя скарбницея духовних і мистецьких цінностей», а також утіляю 

регіональні особливості традиційної народної декоративної мистецької 

творчості. Адже саме в середовищі національної культури, наголошуять 

О. Воропай, Г. Горинь, О. Данченко, Д. Крвавич, О. Ковальчук, Г. Лозко, 

В. Наулко, В. Овсійчук, С. Павляк, В. Черепанова можливе формуваннѐ 

всебічно розвиненої, творчої особистості. Дослідницѐ Л. Плазовська слушно 

зазначила, що з плином часу, у ході історичного розвитку суспільства, 

художнѐ діѐльність виділиласѐ в окрему галузь мистецької освіти.  

У процесі наукового аналізу низки сучасних наукових праць 

з’ѐсовано, що на початок ХХІ століттѐ посилиласѐ увага дослідників до 

вивченнѐ проблем мистецької освіти й навчаннѐ декоративного мистецтва 

в Україні ХІХ – початку ХХ століттѐ. Зокрема, питання значущості 

традиційних ремесел в історії розвитку художньої та художньо-ремісничої 

освіти присвѐчені розвідки таких науковців, ѐк Н. Авер’ѐнова, В. Андріѐшко, 

О. Аніщенко, Л. Антохіна, О. Крижановська, В. Радкевич, С. Ситнѐківська, 

І. Удріс та інші. У контексті вивченнѐ розвитку українського декоративного 

мистецтва взагалі та окремих його різновидів у змісті художньої освіти 

зокрема означену тему розглѐдали І. Батирюва, О. Белько, О. Гулей, 

Л. Сюрих, Б. Тимків, Р. Шмагало та інші.  

Разом із тим, аналіз низки наукових праць засвідчив, що деѐким 

видам традиційного декоративного мистецтва українців та особливостѐм їх 
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навчаннѐ у змісті художньої освіти, наприклад, вибійці, витинання, 

писанкарству, різьблення по каменя, гутному склу тощо, науковцѐми 

приділено лише незначу увагу в історико-педагогічних дослідженнѐх.  

Мета статті – розглѐнути критерії розвитку та художньої оцінки 

різновидів декоративного мистецтва України в контексті дослідженнѐ 

історії становленнѐ та розвитку вітчизнѐної мистецької освіти ХІХ – початку 

ХХ століттѐ.  

Методи дослідження. Зазначена мета дослідженнѐ зумовила вибір 

комплексу взаюмоузгоджених методів, а саме: теоретичного аналізу 

наукової літератури, синтезу, порівнѐннѐ, узагальненнѐ й систематизації 

отриманої інформації задлѐ виѐвленнѐ та характеристики факторів, що 

сприѐли організації закладів художньо-ремісничої освіти в Україні 

досліджуваного періоду. 

Виклад основного матеріалу. Мистецьке життѐ нашого часу тісно 

пов’ѐзане з духовноя та матеріальноя спадщиноя народної творчості. 

Духовність народного мистецтва, його тісний зв’ѐзок із природоя, 

невіддільність від матеріальної практики стали тими уроками, без вивченнѐ 

ѐких неможливе створеннѐ професійного мистецтва (Антонович та Удріс, 

2004). Саме тому особливої актуальності нині набули питаннѐ формуваннѐ 

творчої національно-свідомої особистості, про роль і місце традиційного 

народного мистецтва рідного края в контексті світової культури та вихованнѐ 

в молоді поваги до духовних і матеріальних досѐгнень свого народу.  

У ХІХ – на початку ХХ століттѐ народні майстри, ремісники-кустарі, ѐк і 

в попередні віки, створявали свою мистецтво художнього оздобленнѐ 

предметів побуту. Важливо зазначити, що традиційне народне мистецтво 

успадкувало стародавні форми лядської культури, адже воно 

створявалосѐ селѐнами та побутувало на селі, у сільських помешканнѐх 

серед буденних, повсѐкденних речей, і не тільки серед них, а й в них самих 

(Варивончик, 2018). Разом із тим, традиційне народне декоративне 

мистецтво зберегло донині естетичні уѐвленнѐ минулих поколінь, їхні 

вподобаннѐ та художні смаки. Саме тому неможливо переоцінити 

значущість історичного художньо-естетичного досвіду українців, 

накопиченого і сконцентрованого протѐгом століть у різновидах 

народного декоративного мистецтва (Воропай, 1966; Лозко, 1995). 

Д. Антонович виокремив і схарактеризував основні етапи становленнѐ, 

розвитку та побутуваннѐ провідних видів декоративного мистецтва. 

Наразі, перші зразки художніх ремесел, у ѐких виѐвлено помітний поділ 

виробів декоративного мистецтва длѐ різних верств населеннѐ відбувсѐ в 
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добу Київської Русі (Антонович, 1993). Майстри-ремісники започаткували 

створеннѐ виробів різної вартості. Пам’ѐтки декоративно-прикладного 

мистецтва кожної конкретної епохи засвідчили, ѐк ляди навчилисѐ 

працявати з природними матеріалами, ѐкі вироби з них створявали, 

ѐкого значеннѐ надавати їм оздобляячи за допомогоя символів-знаків в 

орнаментації, завдѐки ѐкій звичайні речі повсѐкденного вжитку 

перетворявалисѐ на мистецькі твори (Данченко, 1982).  

Важливо зазначити, що з розвитком торгівлі значно розширивсѐ 

діапазон матеріалів длѐ виготовленнѐ й оздобленнѐ декоративно-

утилітарних речей: дорогі тканини (оксамит, атлас, шовк), металеві (срібні, 

золоті) та шовкові нитки, лелітки, блискітки, тасьма, шнури, стрічки, коштовне 

каміннѐ, бісер тощо (Гулей, 2020). На всіх етапах історичного розвитку вироби 

традиційних ремесел, залишаячись невіддільноя частиноя матеріальної 

культури народу, водночас ставали важливоя сфероя духовної культури 

нації. Засади духовного, естетичного й художнього наповненнѐ в 

декоративному мистецтві невіддільні від практичного, ужиткового (Запаско, 

1969; Жоголь, 1970). Єдність духовного і матеріального обґрунтовую основну 

відзнаку народного декоративно-прикладного мистецтва.  

Варто наголосити на тих історичних фактах, ѐкі доводѐть, що: ѐкщо на 

початку розвитку ремесел створявалисѐ сільськими майстрами речі длѐ 

власного користуваннѐ, то, починаячи від ХVІІ століттѐ, вироби різних видів 

художніх ремесел почали виготовлѐти длѐ реалізації, спочатку на місцевих, а 

згодом і на віддалених ѐрмарках. Є. Антонович акцентую увагу на тому, що, на 

перший поглѐд, може скластисѐ думка, що вироби, виготовлені майстрами 

на першому, ремісничому етапі розвитку народного декоративно-ужиткового 

мистецтва, були більш досконалими. Оскільки вироби, виготовлені длѐ себе, 

виконані з більшоя лябов’я до них майстра, і, здавалосѐ б, повинні 

відрізнѐтисѐ більшоя довершеністя в порівнѐнні з речами, створеними на 

продаж. Проте, зіштовхнувшись із проблемоя конкурентоспроможності 

художніх товарів широкого продажу, майстри народних промислів змушені 

були значну увагу зосередити (крім удосконаленнѐ технологічних процесів) 

на привабливості, виразності, ѐскравості оздобленнѐ декоративних виробів. 

Саме тому творам ХVІІІ – ХІХ століттѐ властива пишна декоративність, 

конструктивність, доцільність та цілісність оздобленнѐ (Антонович та ін., 

1993). Разом із тим, у пошуках найбільш виразних та гармонійних форм 

створеннѐ та декоруваннѐ речей, майстри виробили прийоми, ѐкі 

відрізнѐять традиційне народне мистецтво від професійного. Важливо 

вказати, що в межах суто професійного декоративного мистецтва працяять 
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художники з чітко вираженими індивідуальними рисами творчості, ѐкі 

закріплені професійними знаннѐми (Антонович та ін., 1997). Натомість у 

народному мистецтві простежуютьсѐ розвиток певного локального 

художнього ѐвища в конкретному регіоні України, можливо, навіть, 

характерні художні риси проѐвлѐятьсѐ у виробах майстрів із одніюї місцевості 

чи села (Кара-Васильюва, Чегусова, 2005), ѐк, до прикладу, ткані рушники в 

Кролевці, лозоплетіннѐ в Боромлі, гончарство в Межиричі на Сумщині тощо.  

У минулому майстер витрачав багато часу та зусиль на підготовчі 

процеси, зазначаютьсѐ в навчальному посібнику «Українське 

народознавство» за редакціюя С. Павляка: зсукуваннѐ прѐжі, фарбуваннѐ 

ниток, тканнѐ полотна тощо. З плином часу, деѐкі допоміжні та підсобні 

операції було механізовано, проте основний принцип рукотворності 

традиційного декоративного мистецтва повинен залишитисѐ незмінним, 

оскільки саме ручна працѐ визначаю унікальність та неповторність виробів, 

зумовляю їх духовне наповненнѐ (Українське народознавство, 1994). 

Відсутність духовного наповненнѐ призводить до невдалої стилізації виробів 

декоративного мистецтва. Зазначимо, що дотриманнѐ традицій не означаю 

копіяваннѐ виробів, виготовлених багато років тому, адже понѐттѐ 

«традиціѐ» передбачаю необхідність розвитку та руху (Наулко, 1991). 

Дослідники історії розвитку декоративного мистецтва наголошуять, що 

на зламі ХІХ та ХХ століть традиційне народне декоративне мистецтво 

витримало складний період конкуренції з фабричними виробами. Багато 

кустарних художніх ремесел перебували на грані практичного зникненнѐ. 

Передова українська інтелігенціѐ досліджуваного періоду доклала багато 

зусиль, щоб зберегти народне мистецтво й організувати заклади художньої 

та художньо-ремісничої освіти. Насамперед, це – художники-професіонали, 

майстри-наставники, історики, мистецтвознавці, меценати, доброчинники, 

видатні діѐчі мистецтва, культури, науки й освіти, активісти земських установ.  

Основні чинники розвитку різновидів традиційного декоративного 

мистецтва (художньої вишивки, художнього ткацтва, вибійки, витинаннѐ, 

декоративного розпису, писанкарства, художньої кераміки, художнього 

скла та бісероплетіннѐ, плетіннѐ з природних матеріалів, художньої 

обробки деревини, каменя та металу), ѐк у минулому, так і в умовах 

сьогоденнѐ, виокремила в дисертаційному дослідженні О.  Гевко, це: 

знаннѐ і відчуттѐ матеріалу, перевага застосуваннѐ природних, 

екологічних матеріалів, наслідуваннѐ традицій, постійна варіативність при 

створенні декоративних композицій (Гевко, 2003). 
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Народні майстри протѐгом багатьох століть нагромаджували досвід і 

з поколіннѐ в поколіннѐ передавали секрети вдосконалених традиційних 

форм декоративних виробів, сталих композиційних схем орнаментів, 

гармонійних поюднань кольорів, прийомів стилізації тощо. Стилізаціѐ 

об’юкта базуютьсѐ на спрощенні його форми, згідно з призначеннѐм 

орнаменту. Стилізуячи форму, не можна зображати її натуралістично, 

такоя ѐк вона ю в дійсності. Зазначений процес залежить від фантазії 

майстра та його художнього смаку. При цьому, велике значеннѐ в 

декоративному виробі маю тло, на ѐкому виконуютьсѐ стилізований  

орнамент. Тло великоя міроя впливаю на посиленнѐ виразності та 

звучаннѐ орнаменту в оздобленні декоративних виробів.  

Аналіз розвідок О. Гулей, К. Даглдіѐн, З. Мацишиної, Л. Плазовської, 

Р. Шмагала уможливив визначити критерії композиційних закономірностей 

створеннѐ речей декоративно-прикладного мистецтва, до ѐких належать: 

загальнохудожні закони а, також, композиційні закони, що діять локально в 

окремих видах декоративного мистецтва. Закони, що діять у багатьох видах 

мистецтва, називаятьсѐ головними, а саме: закони традиції, цілісності, 

тектоніки, масштабу, пропорційності, контрасту та няансу. До законів, що 

діять в окремих видах мистецтва, відносѐтьсѐ композиційні прийоми (ритм, 

симетріѐ, асиметріѐ, статика, динаміка) та засоби виразності (фактура, 

текстура, колір, графічність, ажурність) (Гулей, 2010; Даглдіѐн, 2008; 

Мацишина, 2007; Плазовська, 2013; Р. Шмагало, 2005). Крім того, існую поділ 

орнаментів на площинні та рельюфні. Виражальним засобом орнаменту ю 

мотив: первинний елемент, ѐкий впливаю на глѐдача пластичними та 

колористичними ѐкостѐми, що маять певну художня виразність. 

Орнаментальний узор може будуватисѐ за допомогоя одного або кількох 

співзвучних мотивів за рахунок ритмічної їх організації (Гулей, 2010, с. 18). 

Орнаментальні мотиви відносно характеру рисунка розподілѐять на дві 

великі групи: необразотворчі мотиви (геометричні й негеометричні) та 

образотворчі, створені на основі рослинних, тваринних (зооморфних), 

лядських (антропоморфних) форм або ж на основі предметів матеріальної 

культури (знарѐддѐ праці, музичні інструменти тощо) (Гулей, 2017, с. 37). 

Доцільно вказати на основні критерії художньої оцінки творів декоративного 

мистецтва за: композиційноя побудовоя, орнаментальними мотивами, 

техніками виконаннѐ, колористичними поюднаннѐми, матеріалами 

виконаннѐ, розміром виробу (Гулей, 2010, с. 25).  

Аналіз низки праць сучасних дослідників переконую, що неможливо 

перебільшити роль науковців (істориків, істориків мистецької освіти, 
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культурологів, мистецтвознавців) у вивченні особливостей різновидів 

народних ремесел України ХІХ – початку ХХ століттѐ (Гевко, 1999; Ковальчук, 

1992; Крвавич та ін., 2004; Крижановська, 2011). Без наукового дослідженнѐ, 

без передачі його майбутнім майстрам-наставникам, педагогам-художникам, 

фахівцѐм образотворчого й декоративного мистецтва, відродженнѐ 

традиційного декоративного мистецтва, його подальший розвиток 

відбуватиметьсѐ, на наше глибоке переконаннѐ, надто повільно. 

На жаль, нині деѐкі художники помилково вважаять, що такі види 

декоративного мистецтва, ѐк вишивка, ткацтво, витинаннѐ, розпис, 

писанкарство, плетіннѐ із природних матеріалів і бісеру, художню скло, 

вибійка, художнѐ обробка дерева і каменя тощо, не потребуять високого 

рівнѐ професійної підготовки фахівців і ретельного вивченнѐ законів 

образотворчості. Наслідками такого підходу до проблем художньої освіти 

сфери декоративного мистецтва ю нехтуваннѐ традиційності та виготовленнѐ 

далеко не художніх речей. Вважаюмо, що використаннѐ в сучасній мистецькій 

освіті історичного досвіду розвитку декоративного мистецтва на засадах 

традиційності народної творчості допоможе вдосконалити освітній процес 

закладів художньої та художньо-ремісничої освіти.  

Висновки. Отже, можемо підсумувати, вищезазначене: лише 

спрѐмуваннѐ змісту підготовки майбутніх майстрів декоративного мистецтва 

в закладах мистецької освіти різних рівнів на знайомство вихованців з 

видами традиційної народної творчості, зокрема з особливостѐми 

декоративного мистецтва України ХІХ – початку ХХ століттѐ може забезпечити 

ту основу, на ѐкій виховуятьсѐ художньо-естетичні смаки, закладаютьсѐ ґрунт 

длѐ виконаннѐ гарного виробу декоративного мистецтва.  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в дослідженні 

проблем теоретичної складової і змістового наповненнѐ методичного 

забезпеченнѐ навчаннѐ декоративного мистецтва в Україні в умовах 

адміністративно-територіальної і соціально-політичної залежності від 

Російської та Австро-Угорської імперій ХІХ – початку ХХ століттѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Никифоров Андрей. Декоративное искусство Украины XIX – начала ХХ века: 

виды, критерии, оценки. 
В статье в исторической ретроспективе рассмотрены истоки и 

особенности развитиѐ декоративного искусства, что позволило проанализировать 
ту почву, на которой развивалось художественно-ремесленное образование Украины 
исследуемого периода. Выѐвлены и охарактеризованы факторы развитиѐ 
традиционного декоративного искусства; определены критерии композиционных 
закономерностей созданиѐ декоративных изделий; обозначены основные критерии 
художественной оценки произведений декоративного искусства по композиционным 
построениѐм, орнаментальным мотивам, техникам исполнениѐ, колористическим 
сочетаниѐм, материалам исполнениѐ, размерам изделиѐ. 

Ключевые слова: декоративное искусство Украины, разновидности 
художественных ремесел, факторы организации учреждений художественно-
ремесленного образованиѐ, критерии художественной оценки декоративных 
изделий.  
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SUMMARY 
Nykyforov Andrii. Decorative art of Ukraine of the XIX – the beginning of the 

XX century: types, criteria, estimations. 
The origins and peculiarities of the development of national decorative art in 

historical retrospect were considered in the present article which allowed to analyze the basis 
on which the arts and crafts education of Ukraine of the studied period was developed.  

This aim of the study led to the choice of a set of mutually agreed methods. 
Thus, the methodological basis of the study are the laws and categories of scientific 

knowledge, the relationship and interdependence of phenomena, historicism, systems 
approach, the connection of historical and logical, the interaction of national and universal. 

At the same time, in order to identify and characterize the factors that promoted the 
organization of arts and crafts education institutions in Ukraine during this period, the 
methods of theoretical analysis of scientific literature, synthesis, comparison, systematization 
and generalization of the information was involved. 

In the process of study the factors of formation of traditional decorative art are 
revealed and characterized, the criteria of compositional laws of creation of art products are 
determined, which include: general artistic laws and also compositional laws operating 
locally in separate kinds of decorative art. 

It has been found that the laws that apply in many arts are called the main ones, 
namely: the laws of tradition, integrity, tectonics, scale, proportionality, contrast and 
nuance. The main criteria of artistic evaluation of decorative art works are outlined by: 

 compositional construction;  

 ornamental motifs;  

 execution techniques;  

 color combinations;  

 materials of execution;  

 product size. 
It is stated that due to the active work of professional artists, masters-mentors, 

historians, art critics, philanthropists, prominent figures of art, culture, science and 
education, activists of “zemstvo” institutions, the development of art education in Ukraine in 
the XIX – early XX centuries was accompanied by expansion of institutions that provided 
special arts and crafts education in various fields of decorative arts. 

Key words: decorative art of Ukraine, types of arts and crafts, factors of organization of 
arts and crafts education institutions, criteria of artistic evaluation of decorative products. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК 

ОСОБИСТОСТІ 
 

Мета статті полѐгаю у виокремленні й обґрунтуванні етапів еволяції 
педагогічної думки щодо формуваннѐ соціальних навичок особистості. Длѐ цього 
застосовано такі методи наукового дослідженнѐ, ѐк історико-генетичний, аналіз, 
синтез, узагальненнѐ, абстрагуваннѐ. Виділено сім етапів еволяції поглѐдів на 
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формуваннѐ соціальних навичок особистості, зокрема доцивілізаційний період 
родоплемінного ладу, Стародавній Схід, Античність, Середньовіччѐ, Відродженнѐ, 
Реформаціѐ, Новий і Новітній Час, Сьогоденнѐ. У межах означених етапів фіксуять 
особливі інтерпретації і шлѐхи формуваннѐ соціальних навичок особистості в ту чи 
іншу епоху. 

Ключові слова: вихованнѐ, соціальні навички, еволяціѐ педагогічної думки, 
доцивілізаційний період родоплемінного ладу, Стародавній Схід, Античність, 
Середньовіччѐ, Відродженнѐ, Реформаціѐ, Новий і Новітній час.  

 

Постановка проблеми. Формуваннѐ соціальних навичок лядини, ѐк 

біо-соціо-культурної істоти, цікавили лядство ще в епоху егалітарного, 

нестратифікованого суспільства. Ляди, на зорі своюї поѐви, були змушені 

кооперувати зусиллѐ длѐ того, щоб виживати і протистоѐти світу дикої 

природи та призвичаяватись до тих чи інших погодно-кліматичних, часто 

несприѐтливих умов. Вже тоді в родах, племенах старші члени спільноти 

методом прикладу передавали підростаячому покоління відповідний 

досвід, вироблѐли в дітей та молоді навички співжиттѐ, побудови стосунків, 

обміну інформаціюя, взаюмовиручки й підтримки одне одного, навчали 

корисним знаннѐм щодо збереженнѐ здоров’ѐ, дотриманнѐ звичаїв, правил 

поведінки, побудови статевих взаюмин та інше. На різних етапах розвитку 

лядської цивілізації можемо спостерігати певні особливості у змісті і шлѐхах 

формуваннѐ соціальних навичок дітей та молоді, що обумовлено духовно-

культурними, політичними, соціально-економічними факторами. 

Аналіз актуальних досліджень. В останні роки опубліковано низку 

досліджень, присвѐчених формування соціальних (м’ѐких) навичок 

особистості, а саме:  О. Гура «Особливості розвитку м’ѐких навичок студентів 

ІТ-спеціальностей засобами навчальних Scrum проектів» (Гура, 2015, с. 8-15);  

К. Коваль «Розвиток soft skills студента – один із важливих чинників 

працевлаштуваннѐ» (Коваль, 2015, с. 162-167); І. Ткачук, Н. Сосновенко 

«Розвиток «soft skills» у студентів коледжів» (Ткачук та Сосновенко, 2019); 

О. Глазунова, Т. Волошина, В. Корольчук «Розвиток «soft skills» у майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій: методи, засоби, індикатори 

оціняваннѐ» (Глазунова та ін., 2019. с. 93-106); Н. Хмицѐ, К. Мартиняк «Soft 

Skills ѐк основа професіограми фахівцѐ» (Хмицѐ та Мартиняк, 2019); 

О. Бутилина, Н. Радченко «Розвиток Soft skills ѐк чинник підвищеннѐ 

ефективності діѐльності соціальних працівників» (Бутилина та Радченко, 2020, 

с. 53-60); О. Кравець «Розвиток м’ѐких навичок засобами iноземної мови за 

професiйним спрѐмуваннѐм» (Кравець, 2020, с. 241-245) та інші. Проте 

питаннѐ щодо еволяції поглѐдів на формуваннѐ соціальних навичок 

особистості в науковій літературі недостатньо висвітлені. 
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Мета статті – виокремити й обґрунтувати етапи еволяції педагогічної 

думки щодо формуваннѐ соціальних навичок особистості. 

Методи дослідження – аналіз, синтез,  історико-генетичний, 

узагальненнѐ, абстрагуваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. У період родоплемінного ладу молодому 

покоління, порѐд із трудовими навичками, передавалисѐ прийнѐті в 

первісному суспільстві способи поведінки, релігійні уѐвленнѐ (анімізм, 

тотемізм, фетишизм, магіѐ), традиції, звичаї, обрѐди, дотриманнѐ ѐких 

забезпечувало соціальну адаптація, повніше входженнѐ в соціальні стосунки. 

З виникненнѐм цивілізацій Стародавнього Сходу в Месопотамії та на 

берегах річки Ніл, у Єгипті, значну роль у формуванні соціальних навичок, 

окрім родини, починаять відігравати такі важливі соціальні інститути, ѐк 

держава та храми. При них створяятьсѐ будинки табличок (еддуби), де 

тогочасну молодь навчали грамоті і письму, іншими словами навичкам 

письмової, ділової комунікації. 

У державах Стародавнього Сходу лядська індивідуальність 

нівелявалась, у той самий час, особистість зливаласѐ з певноя спільнотоя, 

сім’юя, кастоя, стратоя, була їх невіддільноя, органічноя частиноя. Длѐ 

успішного входженнѐ у відповідні спільноти підростаячому члену первісного 

суспільства було необхідно розвивати відповідні навички співжиттѐ із собі 

подібними. Значну роль, на той час, у передачі знань, на ѐких засновувалисѐ 

соціальні навички, відіграла поѐва писемності. У формуванні соціальних 

навичок поведінки в цей час важливу роль відіграять перші кодекси законів, 

зокрема Кодекс вавилонського царѐ Хаммурапі. 

У Стародавньому Єгипті формуваннѐ соціальних навичок було 

важливим завданнѐм підготовки лядини до життѐ і праці й передбачало 

виробленнѐ такої корисної м’ѐкої навички, ѐк моральна відповідальність. 

Зокрема, вважалосѐ, що: «Краще зважати на лядинолябство, ніж на золото у 

своїй скрині; краще їсти сухий хліб і радіти серцем, ніж бути багатим і пізнати 

смуток» (Зайченко, 2010, с. 71-76). Цілком характерноя длѐ формуваннѐ 

соціальних навичок дітей і янацтва стародавнього Єгипту була мета освіти, а 

саме: «…формуваннѐ лядини, ѐка коротко й чітко висловляю свої думки, умію 

терпіти негаразди й тримати удари долі» (Шинкарук, 2015, с. 28). 

Важливо відмітити, що в Стародавній Індії культивувавсѐ 

диференційований підхід до формуваннѐ соціальних навичок відповідно 

до кастового розшаруваннѐ суспільства. Кожна лядина спрѐмовуваласѐ на 

розвиток тих ѐкостей, ѐкі потрібні були длѐ успішної самореалізації в тій чи 

іншій касті, зокрема: брахману слід було оволодіти навичками праведного 
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життѐ, плеканнѐ доброчинних помислів; кшатрія – навичками мужності і 

сміливістя; шудрі – навичками покірності і слухнѐності; вайші – навичками 

терпіннѐ і фізичної праці (Джуринский, 2013, с. 132-135). 

У стародавньому Китаї значний вплив на формуваннѐ в підростаячого 

поколіннѐ соціальних навичок мало Конфуціанство. Так, Конфуцій звертав 

увагу на здатність до управліннѐ і моральні ѐкості особистості. 

В античний період зміняятьсѐ акценти у формуванні м’ѐких навичок 

особистості, про що красномовно свідчать педагогічні ідеї поеми «Іліада» й 

«Одіссеѐ» (Гомер), де зазначаютьсѐ, що кожна лядина маю прагнути того, аби 

в доблесті перевершити батька. Готуячи дітей і янаків до життѐ і праці, у 

гомерівській Греції зверталась увага на розвиток навичок конкурентної 

боротьби, досѐгненнѐ успіху, слави й визнаннѐ. У філософсько-педагогічних 

ученнѐх мудреців того часу акцентуютьсѐ на важливості формуваннѐ таких 

навичок, ѐк: доброчинність, патріотизм, чесність, постійне навчаннѐ і пошук 

істини (Сократ); математичні навички (Піфагор); навички логічного мисленнѐ 

(Геракліт); навички відповідальності (Демокрит), моральні навички лядей 

важливіші за закон (Ісократ); урахуваннѐ здібностей і природи лядської душі 

під час формуваннѐ соціальних навичок (Платон, Аристотель). Відзначимо, 

що Римська система вихованнѐ приділѐла значну увагу формування мовник, 

комунікативних навичок. 

У добу Середньовіччѐ надаваласѐ перевага духовним практикам, 

неухильному дотримання принципів, закладених у Свѐтому Письмі. 

Значна увага приділѐласѐ формування таких навичок, ѐк покірність, 

шануваннѐ влади і станової іюрархії, мужність, щедрість і, звичайно, 

навички аскетизму, самообмеженнѐ гріховних, тілесних поривань. У 

середньовічній візантійській традиції поціновувалисѐ розумові навички, ѐкі 

дозволѐять пізнати божественну істину (Авва Дорофей); моральні навички 

(Іоанн Дамаскін, патріарх Фотій, Георгій Пліфон). 

На зміну середньовічному аскетизму та забуття античної спадщини 

приходить доба Відродженнѐ й Реформації, коли реанімуятьсѐ античні 

практики формуваннѐ особистості, виникаю прошарок підприюмливих 

лядей та конкурента боротьба на ринку. У цей час на зміну аскетизму 

прийшла ідеологіѐ гуманізму, що протиставив теології науку, покликавши 

до життѐ відроджені античні ідеали сильної духом, життюрадісної лядини, 

ѐка не цураютьсѐ своюї природи, тому значна увага приділѐютьсѐ фізичному 

розвитку, формування навичок здорового способу життѐ, розумових 

навичок та навичок моральності й доброчинності.  
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Рух Реформації поклав початок новій течії у Христиѐнстві, у результаті 

чого змінилосѐ ставленнѐ до формуваннѐ навичок успіху та мотивів високих 

досѐгнень. Тепер багатство, слава, визнаннѐ, досѐгненнѐ влади вже не 

сприймаятьсѐ ѐк щось гріховне, а заохочуятьсѐ і свідчать про підтримку 

підприюмницьких ініціатив лядини вищими силами (Вебер, 2018). 

У добу Нового часу Френсіс Бекон акцентував на важливості досвіду, 

отриманого за допомогоя органів чуттѐ при формуванні будь-ѐких, у тому 

числі соціальних навичок. Мислитель зазначав, що длѐ особистісного 

розвитку й накопиченнѐ знань важливо послуговуватисѐ методом наукового 

освоюннѐ дійсності, ѐким він вважав метод індукції. Джон Локк наголошував, 

що поглѐди формуятьсѐ за допомогоя органів чуттѐ. Отримані лядиноя 

знаннѐ й навички маять бути корисними, виховувати потрібно не вченого, а 

ділову лядину (джентльмена) з хорошими, аристократичними манерами 

поведінки (Васяк та Сопівник, 2016, с. 161-173). 

В епоху пізнього Нового часу досѐгнув свого розвитку рух 

Просвітництва. Чільний представник руху Просвітництва Ф. Вольтер 

вважав, що соціально-корисні навички закладаятьсѐ вихованнѐм і 

прикладами керівництва країни (монархічний абсолятизм – поганий 

приклад). Ж. Руссо у творі «Еміль, або про вихованнѐ» розкрив сутність 

природного, вільного вихованнѐ, при цьому зауважував на необхідності 

враховувати природні, вікові та індивідуальні особливості розвитку дитини. 

На його думку, навички в підростаячої особистості формуятьсѐ в 

результаті накопиченнѐ відповідного досвіду поведінки, ѐкий набуваютьсѐ 

шлѐхом вільної самореалізації вихованцѐ (Руссо, 1981). Автор праці «Еміль, 

або про вихованнѐ» пропонував відмовитисѐ від методів покараннѐ й 

авторитарної педагогіки і частіше вдаватисѐ до методу природних 

наслідків (вихованець маю усвідомити наслідки своїх учинків). На думку 

Руссо, кожну лядину треба виховувати не ѐк чиновника, солдата, суддя чи 

вченого, а насамперед ѐк особистість, ѐка маю бути готовоя до активної 

суспільної діѐльності (Васяк та Сопівник, 2016, с. 173-229). 

На освітні практики того часу вплинули ідеї німецької класичної 

філософії. Важливими соціальними навичками, з точки зору І. Канта, були ті, 

ѐкі відповідали вимогам категоричного імперативу – «чини так, щоб максима 

твоюї поведінки могла стати загальним правилом». Кант вважав, що в 

підростаячої особистості треба формувати навички моральної поведінки та 

навички, що дозволѐять користуватись своюя свободоя – моральна 

відповідальність (Губерський, с. 311-321). Інші представники німецької 

класичної філософії наголошували на необхідності формуваннѐ навичок 
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громадської активності, ѐка маю реалізуватись в утвердженні національної 

культури (Й. Фіхте); формуваннѐ соціальних навичок у національній системі 

вихованнѐ дозволить уникнути конфлікту поколінь і забезпечить 

спадкоюмність досвіду (Ф. Шлейрмахер); важливими ю навички, ѐкі 

визначаять духовність лядської істоти (Гегель). Німецький педагог Адольф 

Дістервег вважав, що в лядини треба розвивати ті соціальні навички, ѐкі 

відповідаять її здібностѐм.  

З позиції морального й соціального нігілізму у формуванні навичок 

підростаячої особистості виходили філософи-волянтаристи та 

ірраціоналісти (Сьорен К’юркегор, Артур Шопенгауер, Фрідріх Ніцше), ѐкі 

наголошували на відмові від соціальних і моральних цінностей та звертали 

увагу на необхідності прищепленнѐ лядині навичок постійної боротьби й 

перманентного самовдосконаленнѐ. 

Відомо, що на початку ХХ століттѐ виникали «нові школи» – приватні 

заклади, створені длѐ еліти, де здійснявали підготовку політичних діѐчів та 

керівників длѐ промисловості. Ці школи, окрім формуваннѐ професійних 

навичок, забезпечували формуваннѐ м’ѐких навичок (робота в команді, 

знаннѐ лядської психології, управліннѐ лядьми, ресурсами). Значна увага 

приділѐласѐ моральному виховання, розвитку вольових ѐкостей, навичок 

управліннѐ своїми емоціѐми і бажаннѐми, навичок самоконтроля і 

прогнозуваннѐ майбутнього (Васяк та Сопівник, 2016, с. 269-274). 

Американський філософ Дж. Дьяї наголошував на тому, що мета 

освіти полѐгаю у формуванні  навичок пристосовуваннѐ до умов життѐ, а 

навички – це інструменти, ѐкі допомагаять лядині жити і працявати, 

досѐгати успіху в будь-ѐкій діѐльності, насамперед утилітарній. У контексті 

нашого дослідженнѐ, доцільним під час формуваннѐ соціальних навичок 

можуть бути різні соціальні проюкти. Автором методу проюктів ю 

американський психолог Уільм Хед Кілпатрік.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Установлено, 

що проблема формуваннѐ соціальних навичок особистості була актуальноя 

ще на зорі поѐви лядства. У доцивілізаційний період родоплемінного ладу 

старші члени спільноти передавали підростаячому покоління відповідний 

досвід, вироблѐли в дітей та молоді навички співжиттѐ. Даний етап тривав до 

поѐви перших державних утворень, ѐкі виникли в басейнах великих річок 

(Ніл, Тигр і Євфрат, Янцзи і Хуанхе, Інд) на межі IV-III тис., де значну роль у 

формуванні соціальних навичок, окрім родини, починаять відігравати такі 

важливі соціальні інститути, ѐк держава та храми. При них створяятьсѐ 

будинки табличок. Там готували управлінців, писарів, ѐкі не тільки володіли 
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грамотоя, а й розуміли професійну мову жерців, ремісників, пастухів. Значну 

роль, на той час, у передачі знань, на ѐких засновувалисѐ соціальні навички, 

відіграла поѐва писемності, що дозволило акумулявати значний обсѐг 

інформації про соціальні відносини, історія, кодифікувати право, що суттюво 

вплинуло на формуваннѐ соціальних навичок (Кодекс Хаммурапі). У цей час 

відбулосѐ соціальне розшаруваннѐ, тому соціальні навички формувалисѐ з 

урахуваннѐм приналежності до касти, старти чи соціальної групи. У добу 

цивілізацій Стародавнього Сходу на зміст формуваннѐ соціальних навичок 

підростаячого поколіннѐ впливали релігійні віруваннѐ й культи (Індуїзм, 

Буддизм, Кунфуціанство), виникненнѐ писемності. Метоя формуваннѐ 

соціальних навичок було підготувати до життѐ і праці лядину, ѐка чітко й 

коротко висловляю свої думки, умію терпіти негаразди, тримати удари долі та 

покірно працявати на державу. 

У добу Античності, рубіж ІІ-І тис. до н.е. – V ст. н.е., кожна лядина 

маю прагнути того, аби в доблесті перевершити батька (Гомерівська 

Греціѐ), розвинути ораторські навички, знати грецьку міфологія, історія 

свого народу, подвиги предків. Значна увага приділѐласѐ формування 

навичок доброчинності, відповідальності, політичної боротьби, здорового 

способу життѐ (Стародавній Рим). 

У добу Середньовіччѐ (V-XV ст.) на зміст, форми й засоби формуваннѐ 

соціальних навичок підростаячої особистості вплинула христиѐнська тради-

ціѐ, у межах ѐкої важлива роль відводиласѐ виховання духовних ѐкостей ля-

дини, формування моральних навичок, навичок віри в Бога та дотриманнѐ 

Законів Божих, шануваннѐ влади і станової іюрархії, мужності, щедрості, і, 

звичайно, навички аскетизму, самообмеженнѐ гріховних, тілесних поривань. 

На зміну середньовічному аскетизму та забуття античної спадщини 

приходить доба Відродженнѐ і Реформації, коли реанімуятьсѐ античні 

практики формуваннѐ особистості, зароджуятьсѐ капіталістичні способи 

виробництва, розвиваютьсѐ торгівлѐ, виникаю прошарок підприюмливих 

лядей. У формуванні соціальних навичок засуджувалисѐ догматичні методи 

схоластичної педагогіки, зверталась увага на плеканнѐ розуміннѐ, розвиток 

мисленнѐ. Тепер багатство, слава, успіх, визнаннѐ, досѐгненнѐ влади вже не 

сприймаятьсѐ ѐк щось гріховне, а заохочуятьсѐ і свідчать про підтримку 

підприюмницьких ініціатив лядини вищими силами (Протестантизм). 

Звертаютьсѐ увага на досѐгненнѐ й утриманнѐ влади над лядьми за 

допомогоя принципу «мета виправдовую засоби» (Н. Макіавеллі). 

У добу Нового часу XVII-XIX ст. накопичуятьсѐ нові знаннѐ про лядину і 

світ, відбувсѐ коперніканський переворот, виникла педагогіка ѐк наука. Серед 
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ідей формуваннѐ соціальних навичок преваляять сенсуалістичні (Ф. Бекон, 

В. Ратке, Я. Коменський) раціоналістичні (Р. Декарт) концепції з опороя на 

методи наукового пошуку (індукціѐ, дедукціѐ), вважаютьсѐ, що краще 

формувати не вченого, а ділову лядину (джентльмена) з хорошими, 

аристократичними манерами поведінки (Дж. Локк). Утвердженнѐ класу 

підприюмливих лядей, нової буржуазії, детермінували зміну підходів до 

формуваннѐ соціальних навичок особистості. Рух Просвітництва (Й. Базедов, 

Й. Кампе, Ф. Фенелон, К. Гельвецій, Вольтер, Ж-Ж. Руссо) базуять вихованнѐ 

соціальних навичок на ідеѐх природного права, соціального договору, 

філантропізму та едукаціонізму, свободи, рівності, братерства. У формуванні 

навичок велика роль відводитьсѐ: елементарним знаннѐм, трудовій 

діѐльності (Й. Песталоцці); дотримання принципів природовідповідності, 

культуровідповідності й самодіѐльності (А. Дістервег); опорі на позитивні 

знаннѐ і соціологія (О. Конт, Г. Спенсер); вольові здатності і моральний 

нігілізм (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше). 

Розвиток індустрії, ринкових відносин у Новітній час кін. XIX-XXI ст.  

зумовили пошуки ученими педагогами нових шлѐхів, підходів, концепцій у 

формуванні навичок, у тому числі й соціальних. Утвердилась педагогіка 

вільного вихованнѐ (Еллен Кей, Маріѐ Монтессорі, Генріх Шаррельман), 

педагогіка дії (Вільгельм-Август Лай) і трудової школи (Георг 

Кершенштайнер), інструменталізм (Дж. Дьяї), метод проюктів (У. Кілпатрік), 

Вальдорфська педагогіка (Р. Штайнер) та інші. На початку ХХ століттѐ 

виникали «нові школи» – приватні заклади, створені длѐ еліти, де 

здійснявали підготовку політичних діѐчів та керівників длѐ промисловості.  

Сьогодні, в умовах інформаційного суспільства знань, цифровізації 

усіх сфер життѐ, розвитку штучного інтелекту у вимогах до фахівцѐ значна 

увага приділѐютьсѐ формування соціальних, м’ѐких навичок (soft skills) 

успіху із застосуваннѐм аксіологічного, системного, антропологічного, 

акмеологічного, синергетичного, студентоцентрованого підходів, різних 

технологій (Scrum-проюктів, інтерактивних, контекстного навчаннѐ, 

особистісно-оріюнтованих,  ігрових, SMART-технологій). 
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РЕЗЮМЕ 
Смоляк Павло. Эволяциѐ педагогических идей формированиѐ социальных 

навыков личности. 
Цель статьи заклячаетсѐ в выделении и обосновании этапов эволяции 

педагогической мысли по формирования социальных навыков личности. С этой 
целья применены следуящие методы научного исследованиѐ: историко-
генетический анализ, синтез, обобщение, абстрагирование. Выделены семь этапов 
эволяции взглѐдов на формирование социальных навыков личности, в частности 
доцивилизационный период родоплеменного строѐ, Древний Восток, Античность, 
Средневековье, Возрождение, Реформациѐ, Новое и Новейшее Времѐ. В рамках 
указанных этапов фиксируят особые интерпретации и пути формированиѐ 
социальных навыков личности в ту или инуя эпоху. 

Ключевые слова: воспитание, социальные навыки, эволяциѐ педагогической 
мысли, доцивилизационный период родоплеменного строѐ, Древний Восток, 
Античность, Средневековье, Возрождение, Реформациѐ, Новое і Новейшее Времѐ. 

SUMMARY 
Smolyk Pavlo. Evolution of pedagogical ideas of the individual’s social skills 

formation.  
The purpose of the article is to identify and substantiate the stages of the evolution of 

pedagogical thought in the formation of social skills of the individual. For this purpose, the 
following methods of scientific research have been applied: historical-genetic analysis, synthesis, 
generalization, abstraction. Seven stages of the evolution of views on the formation of social 
skills of the individual are identified.  In the pre-civilization period of the tribal system, the senior 
members of the community passed on to the younger generation the appropriate experience, 
produced the skills of cohabitation among children and youth. At the turn of the IV-III millennium 
a significant role in the formation of social skills, in addition to the family, begin to play such 
important institutions as the state and temples. In the era of civilization of the Ancient East, the 
content of the formation of social skills of the younger generation was influenced by religious 
beliefs and cults (Hinduism, Buddhism, Confucianism), the emergence of writing. The goal of 
developing social skills was to prepare a person for life and work who clearly and concisely 
expresses his thoughts, knows how to endure adversity, take the blows of fate and dutifully work 
for the state. In the era of Antiquity, every person should strive to surpass his father in valor 
(Homeric Greece), develop oratorical skills, know Greek mythology, the history of his people, the 
exploits of his ancestors. Considerable attention was paid to the formation of the skills of charity, 
responsibility, political struggle, a healthy lifestyle (Ancient Rome). In the Middle Ages, the 
content, forms and means of forming social skills of the growing personality were influenced by 
the Christian tradition, within which an important role was assigned to the upbringing of the 
spiritual qualities of a person, the formation of moral skills, the skills of faith in God and the 
observance of the Laws of God, reverence for power and the class hierarchy, courage, generosity, 
and of course, the skills of asceticism, self-restraint of sinful, bodily impulses. In the era of the 
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Renaissance and the Reformation, the dogmatic methods of scholastic pedagogy were 
condemned in the formation of social skills, attention was paid to the education of 
understanding, the development of thinking. In the modern era, among the ideas of forming 
social skills, sensualistic, rationalistic, concepts based on scientific research methods prevail, it is 
believed that it is better to form not a scientist, but a business person (gentleman) with good, 
aristocratic demeanors. Today, in the conditions of the information society of knowledge, 
digitalization of all spheres of life, the development of artificial intelligence in the requirements 
for a specialist, considerable attention is paid to the formation of social, soft skills. 

Key words: education, social skills, evolution of pedagogical thought, pre-civilization 
period of the tribal system, Ancient East, Antiquity, Middle Ages, Renaissance, Reformation, 
New Time. 
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CONTENT-PROCEDURAL FOUNDATIONS OF STEM EDUCATION IN THE USA 
 

The article reveals content-procedural foundations of STEM education in the USA. On 
the basis of using a number of theoretical research methods (analysis, synthesis, 
generalization, comparison) the essence of the studied phenomenon was revealed. The types 
of high schools, that provide educational services in the field of STEM, are characterized, 
namely: selective schools, which admit gifted students who have outstanding abilities in the 
field of STEM; inclusive schools that serve students from all backgrounds, targeting low-
income youth, minorities and other traditionally under-represented categories of student 
youth; STEM-Focused Career and Technical Education (CTE) Schools, which help a wide range 
of high school students gain insight into the practical application of knowledge in STEM 
disciplines and prepare for work in the field of STEM. 

Key words: STEM education, STEM schools, selective schools, inclusive schools, 
vocational schools, USA. 

 

Introduction. Recently, development of STEM education has become a 

priority of the national educational policy of Ukraine, which is proved by the 

provisions of such normative documents as “Action Plan on introducing STEM 

education in Ukraine for 2016-2018” (2016), “The concept of Science and 

Mathematics Education (STEM Education) development” (2020) and so on. 

These documents emphasize the necessity of providing STEM education 

services in all types of education institutions. In order to solve this task, it is 

expedient to study best international practices, in particular the USA as one of 

the leaders in this field. 

Analysis of relevant research. Different aspects of STEM education have 

been revealed in the studies of native and foreign researchers. Among 

Ukrainian scientists deserve attention the works of V. Andriievska, S. Babiichuk, 

O. Barna, M. Boichenko, I. Chernetskyi, V. Chernomorets, S. Dembitska, 

S. Halata, O. Hirnyi, O. Kiian, O. Korshunova, O. Kurnosenko, O. Kuzmenko, 

S. Kyrylenko, R. Levytska, O. Lozova, N. Morze, O. Patrykeieva, N. Polikhun, 

S. Podliesnyi, I. Savchenko, A. Sbruieva, S. Sioma, I. Slipukhina, H. Skrypka, 

O. Stryzhak, O. Tarasov, V. Zaiarna and others. 

Literature review on the issue of STEM education have shown that 

Ukrainian scientific discourse lacks studies focused specifically on content-

procedural foundations of STEM education in the USA. In view of this, the 
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article is aimed at revealing content-procedural foundations of STEM education 

in the USA. 

To achieve the goal, the following research methods have been used: 

theoretical – analysis, synthesis, generalization, comparison – to reveal the 

essence of the studied phenomenon; structural-logical method – to highlight 

the current trends in STEM education services provisions. 

Research results. Considering the content-procedural foundations of 

STEM education in high school in the United States, we’d like to note that the 

vast majority of American high school students receive STEM education in 

traditional public high schools. Along with general secondary schools, the 

number of such STEM education service providers as specialized STEM schools 

is growing. These education institutions usually offer a more in-depth STEM 

curriculum, more qualified STEM teachers, more time to teach STEM subjects 

and more resources than traditional high schools. Despite the fact that the 

share of specialized STEM schools is still insignificant among all public general 

secondary education institutions in the United States, such institutions not only 

perform better than traditional schools; they can also serve as a model for 

schools seeking improvement. 

According to a study conducted with the financial support of the National 

Science Foundation, there are three categories of STEM-oriented schools in the 

United States, namely: 

 selective schools, which admit gifted students who have outstanding 

abilities in the field of STEM; 

 inclusive schools that serve students from all backgrounds, targeting 

low-income youth, minorities and other traditionally under-represented 

categories of student youth; 

 STEM-Focused Career and Technical Education (CTE) Schools, which 

help a wide range of high school students gain insight into the practical 

application of knowledge in STEM disciplines and prepare for work in the field 

of STEM. 

Below we’ll consider content and procedural foundations of functioning 

of the above institutions in more detail. 

Selective schools. This type of education institutions attracts the most 

talented students in the field of STEM. To enter these small elite public schools, 

children must pass a written exam. One of the most outstanding selective 

schools is Stuyvesant High School (New York), whose graduates include four 

Nobel Prize winners and numerous STEM leaders. 
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There are now about 90 selective STEM public high schools in the United 

States, most of which were established after publication in 1983 of the historic 

Nation at Risk report. By focusing on one or more STEM disciplines, selective 

schools aim to prepare gifted students to enter prestigious STEM institutions of 

higher education and build successful STEM careers in the future. Selective 

schools usually involve experienced highly qualified STEM teachers, work on 

specially designed curricula, have access to high-tech laboratory equipment 

and the opportunity to undergo research under the guidance of renowned 

scientists in the field of STEM. 

Most selective public STEM schools are located in cities and attract the 

best students from across the school district. Fifteen states offer boarding 

schools that host talented students from across the state. In some states, such 

as Virginia and Michigan, low-income students from rural areas are transported 

by special bus to regional centers (Means et al., 2008). 

One more example of an effective selective high school is the Illinois 

Mathematics and Science Academy (IMSA), which ranks second in the US schools 

ranking. The state pays for tuition and most of the expenses of students at the 

Illinois Academy of Mathematics and Science, which offers an internationally 

recognized three-year residential program for students in grades 10-12. 

Requirements for admission to this education institution are high and include 

testing in Mathematics, Science and English; high grades during previous academic 

years; letters of recommendation; increased demonstrated interest in STEM 

disciplines and the potential for significant contribution to the STEM industry. 

The mission of the institution is to nurture creative, ethical and scientific 

potential of talented students. The mission is concretized in the belief that “all 

people have equal intrinsic value; all people have a choice and are responsible 

for their actions; belonging to the community requires a commitment to the 

common good; diverse perspectives enrich understanding and inspire discovery 

and creativity; honesty, trust and respect are vital for the development of any 

relationship; learning never ends; the meaning is constructed by the student; 

no person’s way of life is predetermined; the ability to distinguish and make 

connections is the essence of understanding; we are all responsible for our 

planet and we can significantly improve life on our planet” (Illinois 

Mathematics and Science Academy (IMSA)). 

650 students of this high school study according to the individual 

curricula that take into account their interests and future goals. The central 

element of the curriculum is research, in the process of which students work 

together with each other and with scientists from around the world. Many 
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students publish the results of their research in scientific journals and speak at 

scientific conferences. 

According to the institution’s website (https://www.imsa.edu/discover-

imsa/profile-mission-beliefs/), more than 99 % of the 4,350 IMSA graduates 

since 1985 have enrolled in higher education institutions. Nearly two-thirds 

have a degree in Math or Science – far more than the total number of 

American high school graduates, and more than four times the average for 

girls. Graduates of the Illinois Academy of Mathematics and Science are leading 

researchers, engineers, educators, and entrepreneurs (Illinois Mathematics and 

Science Academy (IMSA)). 

According to research, it is specialized STEM schools that train future 

specialists in this field. After all, their graduates study in higher education 

institutions in STEM specialties almost 50 % more often than graduates of 

other general secondary education institutions. Compared to the national 

average, almost 20 % more graduates of selective STEM schools receive a 

degree in STEM within four years of graduating from high school. 

Researchers explain the above facts by a number of reasons: 

mathematically and scientifically gifted students are more likely to enter STEM 

higher education institutions if they are offered higher-level curricula, highly 

qualified teaching, and peer encouragement. Participation in original research 

is perhaps the most powerful tool, especially for young women. Internships and 

mentoring play an important role. Although no single factor can have a 

profound impact, curricula that combine these factors can open up further 

prospects for high school students in the field of STEM. 

However, according to R. Subotnik, student youth who attend specialized 

STEM schools not because of a deep interest in STEM, but for other reasons, in 

most cases do not receive STEM degrees (Subotnik, 2011). Researchers also 

emphasize the importance of early involvement in the study of STEM disciplines, 

which increases the chances of choosing a future profession in the field of STEM. 

Inclusive schools. Despite the fact that selective STEM schools play an 

important role in the development of gifted students, in American society there 

is a growing interest in expanding intensive STEM education for the general 

population. This role is played by inclusive STEM schools, which are open to all. 

These education institutions seek to provide the same educational experience 

as selective schools but involve in the STEM field young people from low-

income families and under-represented groups of population. 

Based on the idea that giftedness in Mathematics and Science can be 

developed (instead of the previously held view that mathematical and scientific 

https://www.imsa.edu/discover-imsa/profile-mission-beliefs/
https://www.imsa.edu/discover-imsa/profile-mission-beliefs/
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abilities are innate, i.e. a person either has them or not), inclusive schools tend 

to select students by lottery and provide support to those with less academic 

experience. Tutoring, counseling and other services help prepare students for 

entering higher education institutions in STEM specialties. 

A number of states are creating innovative educational networks to 

encourage creation of inclusive STEM schools and exchange of best practices 

between these institutions and with traditional public schools. For example, at 

the initiative of the T-STEM innovation network (Texas), more than 50 

secondary schools have been opened since 2006. The Ohio STEM Learning 

Network has helped create 10 inclusive STEM schools in different economic 

regions of the state. The experience of this innovative educational network is 

also implemented by the states of California, New York and North Carolina. 

Given the innovativeness of the studied education institutions, we 

consider it appropriate to provide a definition of inclusive STEM high school 

(ISHS), proposed by a group of scientists led by B. Means (Means, 2016). 

Researchers interpret an inclusive STEM high school as an education institution 

that accepts students based on their interests rather than abilities or past 

achievements and provides all students with the opportunity to study 

Mathematics and Science in depth, as opposed to regular high schools, in order 

to prepare them for further study in higher education institutions in this field. 

ISHS enrolls students on the basis of application, it does not require high scores 

to enter such a school. These schools are designed to develop students’ STEM 

competences, rather than select gifted students in the field of STEM. 

An example of an inclusive school is Delta High School, Washington. With 

the help of local business leaders, the school opened in 2009, enrolling about 100 

high school students selected through a lottery. The Delta High School contingent 

reflects the demographics of Kennewick, Richland and Pasco. Already in the fall of 

2012, 400 students were studying in grades 9-12 of this institution. 

Delta High School became one of the state’s first STEM-oriented schools 

and a pilot project of the Washington State STEM Education Foundation. 

Funding comes from each of the three school districts and is complemented by 

grants from the foundation and many other partners, including the Battelle 

Research Institute, the University of Washington and Columbia Basin College, 

which provides learning space on its campus. 

The central element of the Delta High School curriculum is the 

combination of Science, Technology, Engineering, Mathematics and Humanities 

in the process of practical problem-based learning. The curriculum includes 90-

minute classes, counseling on learning and admission to higher education 
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institutions, career guidance for STEM professionals, internships, supervision of 

STEM professionals in the workplace and seminars for senior students. The 

education institution emphasizes the need to provide personalized educational 

services, especially individual interaction of students and teachers, taking into 

account the strengths and interests of students and implementation of careful 

monitoring of their performance. 

It should be noted that studies on the effectiveness of inclusive STEM 

schools are still being conducted, although the results of testing that have been 

already obtained in several states show some positive effects. For example, 

Texas High School STEM (T-STEM) students get higher in state Math and 

Science tests, miss fewer classes, and choose higher-level courses than their 

peers compared to high schools of the same state (Young et al., 2011). 

We also consider it appropriate to refer to the characteristics of inclusive 

STEM schools, obtained as a result of quantitative research conducted by 

American scientists. In particular, the researchers have found that inclusive 

STEM schools, compared to selective schools, serve more African Americans, 

Hispanics and low-income students. Moreover, inclusive schools offer a higher 

level of personalization through strategies such as “assigning” teachers to the 

same students for several years and assigning professional mentors to students 

who reflect their race and ethnicity. 

Noteworthy is the study of the effectiveness of inclusive high schools 

(Means, 2016), conducted in 20 education institutions in seven states (Ohio (4), 

Texas (4), Washington (4), California (3), North Carolina (2), Tennessee (2), New 

York (1)), on the basis of which the authors identified eight key elements of 

these institutions, which included: 

- basic (related to learning and not related learning); 

- auxiliary. 

Elements related to learning include pedagogical strategies and students’ 

achievement of academic goals. Elements not related to learning include 

students’ social and emotional well-being, as well as improvement of the STEM 

education system outside the school. Auxiliary elements include strategies and 

external factors that support the main elements (see Fig. 1). 

STEM-Focused Career and Technical Education (CTE) Schools provide 

training to students within the practice-oriented programs for technologically 

experienced workers. In this context, it should be noted that in modern 

conditions it is difficult to draw a clear line between STEM-oriented vocational 

schools and other STEM education programs, as almost all vocational education 

institutions are to some extent related to STEM industries. 
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Fig. 1. Key elements of inclusive STEM schools 
 

STEM disciplines can be included in any model of vocational education 

organization, including regional vocational centers, vocational secondary 

schools or career academies in senior secondary schools. 

A striking example of a STEM-oriented vocational school is Sussex Technical 

High School (Delaware). Founded in 1961 as a part-time school, Sussex Technical 

High School now serves more than 1,300 full-time students, that have been 

admitted by lottery. Almost a third of students come from low-income families. 

Among its achievements, the institution has the highest rating in the country – 

“the best school” – based on the results of tests in Mathematics, Reading, Science 

and Social Sciences. It is also important to note that 98 % of students graduate 

from high school (Delaware Department of Education). 

The school provides a comprehensive educational program that 

combines technical education with basic academic courses and is called 

“techademia”. Each student receives educational services in one of 15 technical 

fields that meet local business needs (automotive technology, 

healthcare/service technology, communications/information technology, 

industrial/engineering technology, etc.). 

During the first year of study, the students of the above-mentioned high 

school study the basic academic courses and get acquainted with various technical 

fields in order to choose a future profession. Then students choose one curriculum 

for grades 10-12. In the graduating class, students participate in an “exhibition of 

skills” in the field of STEM, for which everyone creates an important technical 

product, prepares a research paper and makes an official presentation, which is 

evaluated by administration, teachers and business/industry representatives. 
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Students also have many opportunities to study in the workplace in their chosen 

profession (Delaware Department of Education). 

Conclusions and prospects for further research. Summarizing the above 

mentioned we’d like to conclude, that in the USA there are wide opportunities 

for high school students to study STEM disciplines. Furthermore, STEM is no 

longer the field for elite – recently there have been created inclusive schools 

for under-represented categories of student youth: low-income families, 

minorities, girls and so on. STEM services provision takes into account, 

primarily, interest in STEM, not high scores. Positive experience of creating 

STEM high schools should be implemented in Ukraine in conditions of further 

realization of the Concept of the New Ukrainian School and creating profile 

high school. One more important conceptual idea of U.S. experience is 

popularization of STEM education and STEM careers among schoolchildren and 

creating the opportunities for their self-realization in this field. 

The prospects for further research are seen in the study of the effective 

forms and methods of STEM education, which are used in the American STEM 

high schools. 
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РЕЗЮМЕ 
Бойченко Виталий. Содержательно-процеccуальные основы STEM-образованиѐ 

в США. 
В статье раскрываятсѐ содержательно-процессуальные основы STEM-

образованиѐ в США. На основе использованиѐ рѐда теоретических методов 
исследованиѐ (анализ, синтез, обобщение, сравнение) раскрыта сущность 
изучаемого ѐвлениѐ. Охарактеризованы типы школ, которые предоставлѐят 
образовательные услуги в области STEM, а именно: селективные школы, в которых 
обучаятсѐ одаренные ученики, обладаящие выдаящимисѐ способностѐми в 

http://profiles.doe.k12.de.us/SchoolProfiles/District/Default.aspx?checkSchool=0&districtCode=40&district=Sussex%20Technical
http://profiles.doe.k12.de.us/SchoolProfiles/District/Default.aspx?checkSchool=0&districtCode=40&district=Sussex%20Technical
https://www.imsa.edu/discover-imsa/profile-mission-beliefs/
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области STEM; инклязивные школы, которые обслуживаят учащихсѐ-выходцев из 
всех слоев населениѐ и ориентированы на молодежь с низкими доходами, 
меньшинства и другие традиционно недостаточно представленные категории 
ученической молодежи; школы профессионального и технического образованиѐ, 
ориентированные на STEM, которые помогаят широкому кругу старшеклассников 
получить представление о практическом применении знаний по STEM-дисциплинам 
и подготовитьсѐ к работе в области STEM. 

Ключевые слова: STEM-образование, STEM-школы, селективные школы, 
инклязивные школы, профессиональные школы, США. 

АНОТАЦІЯ 
Бойченко Віталій. Змістово-процесуальні засади STEM-освіти в США. 
Статтѐ розкриваю змістовно-процесуальні засади STEM-освіти в США. На 

основі використаннѐ низки теоретичних методів дослідженнѐ (аналіз, синтез, 
узагальненнѐ, порівнѐннѐ) було розкрито сутність досліджуваного феномену. 
Схарактеризовано типи середньої школи, ѐкі надаять освітні послуги в галузі STEM, 
а саме: селективні школи, що приймаять на навчаннѐ обдарованих учнів, ѐкі маять 
визначні здібності в галузі STEM; інклязивні школи, що обслуговуять учнів-вихідців із 
усіх верств населеннѐ, оріюнтовані на учнівську молодь із низьким рівнем доходу, 
меншини та інші традиційно недостатньо репрезентовані категорії, школи кар’юри 
та технічної освіти, оріюнтовані на STEM, що допомагаять широкому колу 
старшокласників отримати уѐвленнѐ про практичне застосуваннѐ знань зі STEM-
дисциплін та підготуватисѐ до майбутньої професійної діѐльності в галузі STEM.  

На основі аналізу діѐльності окреслених STEM-шкіл зроблено висновок, що в 
США ю широкі можливості длѐ старшокласників щодо вивченнѐ STEM-дисциплін. Крім 
того, STEM більше не ю прерогативоя еліти, що унаочнилосѐ в нещодавно створених 
інклязивних школах длѐ недостатньо репрезентованих категорій студентської 
молоді в галузі STEM: малозабезпечених сімей, меншин, дівчат та ін. Під час наданнѐ 
STEM-послуг ураховуютьсѐ, насамперед, наѐвність інтересу до STEM, а не високі бали. 
Наголошено, що позитивний досвід створеннѐ старших середніх STEM-шкіл маю бути 
впроваджений в Україні в умовах подальшої реалізації Концепції Нової української 
школи та створеннѐ профільної старшої середньої школи. Не менш важливоя 
концептуальноя ідеюя досвіду США ю популѐризаціѐ STEM-освіти та STEM-кар’юри 
серед школѐрів та створеннѐ можливостей длѐ їх самореалізації в цій галузі. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо у вивченні ефективних 
форм та методів STEM-освіти, ѐкі застосовуятьсѐ в американських старших 
середніх школах STEM. 

Ключові слова: STEM-освіта, STEM-школи, вибіркові школи, інклязивні школи, 
професійно-технічні школи, США. 
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MEDICAL SCHOOL OF COLUMBIA UNIVERSITY: INNOVATIVE ACTIVITY FROM 

ITS ESTABLISHMENT UNTIL THE LATE 19TH CENTURY 
 

The article deals with the innovative activities at the Medical School of Columbia 
University from 1767 to the late 19th century. Moreover, the author points to the 
prerequisites for the establishment of the Medical School in New York. Firstly, in 1750 young 
and skilled doctors moved to New York and started to conduct private classes for those 
wishing to master medicine. Secondly, in 1760 according to the law, every doctor and 
surgeon had to obtain special permission – a license for practicing. As a result, in 1767, the 
Medical School of King’s College appeared. It should be noted that it changed its official 
name many times for many reasons. Finally, in the late 19th century it became the Medical 
School of Columbia University. There was intensive development of both individual and 
collective innovations in the 1840s – 1850s. 

Key words: American medical education, license for private practice, King’s College 
Medical School, innovations, College of Physicians and Surgeons, individual innovative 
activity, mutual innovative activity, Medical School of Columbia University. 

 

Introduction. Today, Columbia University Vagelos College of Physicians 

and Surgeons is one of five U.S. oldest medical schools. According to the official 

website of the education institution (https://www.ps.columbia.edu/), for over 

250 years the medical college has been developing professional education, 

research, and patient care not only in New York but all over the world (The 

History of the Vagelos…, n.d.). However, this medical college has come a long 

way – from medical school with six professors to a powerful center of 

innovative education and medicine. It should be noted that from the beginning, 

in the 1760s, it was the King’s College Medical School. Over time and due to 

many factors, including innovations, the education institution received the 

name “Medical School of Columbia University” in the late 19th century. 

Analysis of relevant research. In different years the following 

researchers discussed the activity at the Medical School of Columbia University 

with the description of innovations: V. Mott (1850), J. Dalton (1888), F. Lee 

(1904), M. Smith (1904), B. Stookey (1967), D. Humphrey (1976), A. Griesemer 

(2010) and others. However, in the domestic pedagogical thought, this issue 

still needs to be considered. 

The study aims to cover innovations at the Medical School of Columbia 

University from 1767 to the late 19th century. 

Research methods. In the study we have used the following methods: 

https://www.ps.columbia.edu/
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 bibliographic – to search for scientific and pedagogical sources on the 

activities at the Medical School of Columbia University in the mentioned 

period; 

 content analysis and systematization of scientific and pedagogical 

sources – to clarify the state of the problem and identify the necessary 

factual material in the world pedagogical discourse; 

 problem-chronological – to determine the prerequisites for the 

establishment, and activity at the Medical School of Columbia University 

(the second half of the 18th – the late 19th century), namely 

implementation of innovations. 

Results. According to D. Humphrey, “the campaign to upgrade Medicine 

in New York City, which eventuated in the founding of the King’s College 

Medical School, grew out of the city’s success in attracting talented and well-

trained physicians during two decades after 1745” (Humphrey, 1976). J. Bard, 

P. Middleton, and J. Jones were well-known and successful New York physicians 

of that time. Although in 1750, J. Bard and P. Middleton performed an autopsy 

on the executed criminal in New York to train young people engaged in 

medicine. Moreover, they inflated the vessels of the body using the Ruysch 

method (Smith, 1904, Stookey, 1967). 

In 1760, the first colonial law was passed. It introduced a procedure for 

licensing doctors and surgeons. However, over time, it had the same fate as 

many laws of the time. In 1763, S. Clossy began lecturing on anatomy for New 

York physicians. In this regard, the representatives of King’s College offered him 

the position of the professor of natural philosophy and to hold such events on 

the territory of the education institution. It was the first university course of 

lectures on anatomy led by an experienced anatomist as part of the curriculum 

at any American college. From 1764 to 1766 S. Clossy was teaching anatomy 

and pharmacology (Stookey, 1967, Humphrey, 1976). 

Taking the opportunity to introduce the law, P. Middleton, J. Jones, 

S. Bard, and S. Clossу decided to establish a medical school at their own 

expense, but with the support of the King’s College. Then this initiative group 

persuaded the representatives of the King’s College to open a medical school, 

justifying the urgent needs of that time, such as: 

 granting graduates a degree that was equivalent to a license to 

practice – without further examinations at the licensing agency; 

 the importance of degrees that testified to the merits of a doctor and 

distinguished competent and incompetent specialists; 

 strengthening the requirements of the adopted law (Humphrey, 1976). 
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Therefore, in November 1767, the King’s College opened a medical 

school and it was the first institution in the North American colonies to award 

the degree of Doctor of Medicine. Initially, the college management introduced 

six professorships related to anatomy, surgery, theory and practice of 

medicine, chemistry, pharmacology, and midwifery. At the same time, there 

was the mechanism determination of getting medical education. It was similar 

to the one introduced by the College of Philadelphia in 1766 (Announcement of 

the College…, 1940; Humphrey, 1976). References indicated that the King’s 

College Medical School was not the first medical school in the United States, 

but the first to be associated with the college (Matthews, 1904). J. Jones 

became a professor and head of the Surgery Department. He was the first man 

to receive this title in the American colonies (Griesemer et al., 2010). 

Thus, students had the opportunity to obtain a Bachelor’s degree after 

three years of study if they attended at least one full course of lectures of each 

professor, passed all the necessary exams, took an extra exam in Latin and 

philosophy (those who did not have B.A.). Those who were medical students for 

three years had the opportunity to obtain a Bachelor’s degree in two years. Those 

wishing to obtain the degree of Doctor of Medicine had to fulfill the following 

conditions: a year after receiving the Bachelor’s degree in medicine, to be 22 years 

old, to attend two courses of lectures of each professor and defend a dissertation 

on medical issues in public (Lee, 1904; Smith, 1904; Humphrey, 1976). 

The first to graduate from Medical School were R. Tucker and S. Kissam, 

who got Bachelor’s degrees in medicine in 1769 and became Doctors of 

Medicine in May 1770 and 1771. Medical studies lasted annually from 

November to May. In April 1776, the Medical School was closed due to the 

American Revolution (Lee, 1904; Smith, 1904; Announcement of the College…, 

1940; Humphrey, 1976). 

It should be noted that in 1769 the teaching staff was the first to declare 

the teaching of medical disciplines in hospitals (Lee, 1904; Smith, 1904). 

As for individual innovative activities of that time, we need to mention 

S. Clossy and J. Jones. An experienced practitioner, S. Clossy carefully prepared 

for each class in anatomy and followed the method of human body 

examination according to A. Vesalius. The American professor first examined 

dry and fresh bones with cartilage, ligaments, and membranes, then muscles, 

arteries, veins, nerves, and finally the internal organs. During the lectures, he 

was demonstrating his own preparations. S. Clossy confirmed the movement of 

blood from the arteries to the veins and performed many dissections 

(Humphrey, 1976). 
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J. Jones taught surgery and demonstrated various operations on dead 

bodies – dissections, removals, and suturing. He also recommended his 

students learn firstly from the dead to help the living. Moreover, he promoted 

the idea that surgery was as legitimate an area of professional medical practice 

as internal medicine. It is worth noting that he was the first surgeon to perform 

lithotomies brilliantly (Humphrey, 1976). In 1775, J. Jones published a medical 

book «Plain, Concise, Practical Remarks on the Treatment of Wounds and 

Fractures» (Lee, 1904, Smith, 1904). It was the first medical textbook in the 

United States to be used not only by students but also by the new U.S. Army 

(Griesemer et al., 2010). 

A. Griesemer et al. note that «as the first professor of surgery at an 

American medical school, he was instrumental in shaping the face of surgical 

training in the young United States of America» (Griesemer et al., 2010).  

In 1784, King’s College was transformed into Columbia College. In 1785, 

medical school was restored. Of the first professors, only S. Bard remained, 

who later became the dean of the Medical School. However, only eight years 

later, in 1792, the Medical School was reorganized and began to accept 

students again. Such a stagnation in the development of the Medical School of 

Columbia College was due to the reluctance of the young people of that time to 

officially receive a degree and professional competences (Announcement of the 

College…, 1940; Humphrey, 1976). During 46 years of its existence, the Medical 

School of the King’s College – Columbia College graduated 35 physicians (Lee, 

1904; Smith, 1904). 

At the beginning of the 19th century, New York became a powerful center 

where medicine developed. Thus, in 1807, an active Medical Society of New 

York County emerged. It had the authority to conduct examinations and issue 

licenses for independent medical practice. Moreover, due to the initiative of 

this Society in March of that year, local authorities were allowed to establish 

the College of Physicians and Surgeons (Lee, 1904; Smith, 1904). 

Note that the teaching staff of this college was much more competent 

than that one at the Medical School of Columbia College. Seven professors 

were the best representatives of the then medicine and science. For example, 

N. Romayne, the first president of the college and professor of anatomy, was 

one of the co-founders of the first American medical journal, The American 

Repository (1797), a senator of the Congress, and a physician at New York 

Hospital. During the first year, there were 53 students. In the following years, 

the number of students gradually increased (Lee, 1904; Smith, 1904). There 

were five lectures a day in the college. Students had to be fully involved in the 
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educational process. Students were also allowed to attend E. Miller’s lectures 

at New York Hospital from 12 to 1 p.m. One of the college professors, A. Bruce, 

founded the first in the United States scientific journal “American Journal of 

Mineralogy” (Dalton, 1888). 

In 1811, S. Bard became the second president of the College of Physicians 

and Surgeons, uniting the Medical School of Columbia College with the College of 

Physicians and Surgeons in 1813. Professor Hosack’s botanical garden “The Elgin 

Botanic Garden” was of value while teaching pharmacology (Dalton, 1888, 

Lee,1904). 

It should be noted that the joint medical education institution had 

comfortable rooms for the educational process and from time to time moved 

to new improved buildings. At different times, the cohort of faculty members 

included prominent representatives of American medicine. 

For example, in 1818 Professor of Surgery V. Mott was at the origins of a 

new era of surgery, proposing the ligature of the arteria innominata. In terms 

of frequency and uniqueness of operations, he was ahead of all his 

contemporaries. Ligature of the primitive iliac, removal of the entire clavicle, 

resection of the upper jaw (Dalton, 1888) – there was an incomplete list of 

manipulations performed by Professor Mott within his professional activities. 

V. Mott was utterly grateful to Professor Post. In his preface to the 

lectures, V. Mott mentioned, “Two great achievements are upon record to 

attest his powers. He was the first in this country to tie, successfully, on the 

Hunterian principle, the femoral artery for popliteal aneurism. On the second 

memorable occasion, I had the honor to assist him; it was a case of ligature of 

the subclavian artery above the clavicle, without the scaleni muscles, for an 

aneurism of the brachial, involving the axilla” (Mott, 1850). 

J. Dalton noted that the period from 1837 to 1856 was successful and 

fruitful for the education institution, as “an important innovation introduced at 

this time was a change in the mode of selecting and appointing professors” 

(Dalton, 1888). 

Thus, in 1837 the following mechanism was proposed: before 

obtaining the position of professor, the candidate had to be at least a year 

as a lecturer of the department. From the first years of the college existence 

from time to time the Board of Trustees hired ordinary teachers to give 

lectures in the absence or disability of a certain professor. However, in the 

late 1830s, no one could be appointed to a professorship until he received 

approval from colleagues in the department as a lecturer. Therefore, each 
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candidate underwent a probationary period, and the Board of Trustees 

didn’t have sudden or unfair appointments (Dalton, 1888).  

Besides, the educational process was supplemented by courses of Spring 

and Autumn lectures on special subjects, mainly of a practical nature. In 1841 

the Spring course began with two or three daily lectures from March to June. In 

the autumn of the same year, a “preliminary course” was implemented. It 

lasted until the end of October – the beginning of the next semester in 

November. The student community appreciated such Spring and Autumn 

additional courses. Not only students but also graduates were satisfied because 

they could show their skills and knowledge in both practical and scientific 

aspects of medicine (Dalton, 1888). 

Moreover, considerable attention was paid to illustrative material as a 

means of learning with the help of samples, drawings, models, wax 

preparations, plaster molds (Dalton, 1888). 

Also, in 1841, a College Clinic was established at the initiative of W. Parker. 

Outpatients were brought to the college building for further examination, 

treatment, or various manipulations in the presence of students (Dalton, 1888). 

Beginning with 1843, during A. Stevenson’s presidency (1843 – 1855) the 

curriculum was expanded to four and a half months and the educational process 

began in mid-October, respectively, the previous course – in September. There 

was the Society of Pathology (1844), Department of Physiology and Pathology 

(1847). J. Dalton was the first who introduced an experimental method in 

physiology in America (Dalton, 1888, Lee, 1904, Smith, 1904). 

The college subscription to foreign and American periodicals and the 

quarterly purchase of books and textbooks was another good innovation 

(Dalton, 1888). 

In 1847 there was the establishment of the Academy of Medicine. It 

aimed to cultivate medical knowledge through oral and written 

communications, as well as the support of professionals. The Academy became 

a place where issues of medical interest were discussed, and new views, 

theories or observations emerged (Dalton, 1888). 

In 1854, anatomy was legalized by the act of the legislature. The uniden-

tified bodies of criminals who died in prisons were sources of anatomical material. 

However, they were useless for educational demonstrations (Dalton, 1888). 

Moreover, in 1859 the Alumni association was established, which started 

the competition “The Alumni Award” for the best essay on medical topics and 

“The Cartwright Award” – for original research. These and other competitions 
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with monetary rewards stimulated students to learn better and be interested 

in many problems of medicine (Dalton, 1888). 

During E. Delafield’s presidency, in 1860, by agreement between the 

Boards of Trustees of the two institutions, an alliance was formed between the 

College of Physicians and Surgeons and Columbia College; since then, graduate 

diplomas had been signed by the President of Columbia College and the 

President of the College of Physicians and Surgeons. The College of Physicians 

and Surgeons received the official name “Medical Department of Columbia 

College”. After this event, the academic year began to last five months and the 

growth of students continued (Lee, 1904; Smith, 1904; 1904; Announcement of 

the College…, 1940; Humphrey, 1976). 

In 1878 there were 10 weekly consultations in the College Clinic. That year, 

a laboratory was also opened for educational purposes, including pathology. The 

academic year was increased to seven and a half months. In the 1880s, with the 

help of philanthropists, many institutions were built. That made the educational 

process better. In particular, there were the Sloane Maternity Hospital, the 

Vanderbilt clinic, numerous laboratories, etc. Moreover, teaching courses were 

improved, new ones were introduced, teaching staff became bigger, practical 

work in laboratories and hospitals was obligatory, the college management 

continued to equip departments with devices, models, demonstration and 

museum exhibits and so on. (Dalton, 1888). According to F. Lee, “the college was 

thus enabled to take a position of leadership in the medical world which it had 

never before held” (Dalton, 1888; Lee, 1904). 

In 1879 there were conceptual changes in the procedure of final 

examinations. For example, to get the degree of Doctor of Medicine, one 

needed to pass written exams, which were conducted after the lectures in the 

College (Dalton, 1888). 

In 1880, the educational process was extended to seven months, the 

number of lectures was increased, and students had more practice in 

laboratories and hospitals (Dalton, 1888). 

In 1887, the first anatomical laboratory appeared (Announcement of the 

College…, 1940). In 1888 there was a new system of entrance examinations, 

which included English, Latin, arithmetic, algebra, and geometry. Moreover, a 

three-year curriculum was adopted. According to the curriculum, each 

academic year had its features, in particular: 

 first year. There were didactic lectures on anatomy, physiology, 

physics and chemistry, dissection, normal histology, physiological and medical 

chemistry; 
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 second year. There were didactic lectures on regular training courses, 

dissection, general medical and surgical practice in the Vanderbilt clinic, and 

practical clinical classes at the relevant departments; 

 third year. There were didactic lectures on pharmacology and therapy, 

pathology and practical medicine, theory and practice of surgery, obstetrics 

and gynecology; visiting special departments of the Vanderbilt Clinic and 

Sloane Maternity Hospital. The session period at the college lasted for one 

month (Dalton, 1888). 

In November 1891, the Medical School became an integral part of Columbia 

University. In 1894, the fourth year of study was added to the curriculum. 

Together with the third academic year, it was devoted to clinical disciplines. In 

1895 the building of the Anatomical Institute was opened, and in 1898 – the 

Department of Physiological Chemistry with well-equipped laboratories (Lee, 

1904; Announcement of the College …, 1940, Humphrey, 1976). 

The next significant step of the Medical School of Columbia University 

was introduction of elective courses in anatomy, physiological chemistry, 

physiology, and bacteriology for students with B.A. degrees and Ph.D. students 

(Matthews, 1904). It should be noted that the Medical School of Columbia 

University has always been open to proven innovations. 

Conclusions. So, analyzing the outlined problem, we have found out 

prerequisites for the establishment of the Medical School in New York. Firstly, 

in 1750 young and skilled doctors moved to New York and started to conduct 

private classes for those wishing to master medicine. Secondly, in 1760 

according to the law, every doctor and surgeon had to obtain special 

permission – a license for practicing. As a result, in 1767, the King’s College 

Medical School appeared. Applicants had the opportunity to get the Bachelor 

of Medicine degree, and a year after receiving this degree – the Doctor of 

Medicine degree. It should be noted that the medical school changed its official 

name many times for many reasons. Finally, in the late 19th century it became 

the Medical School of Columbia University. There was intensive development 

of both individual (S. Clossy, J. Jones, N. Romayne, V. Mott, J. Dalton, and 

others) and mutual innovations in the 1840s – 1850s. 

We will highlight innovations in Dartmouth Medical College during the 

mentioned period as prospects for further research. 
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РЕЗЮМЕ 
Куличенко Алла. Медицинскаѐ школа Колумбийского университета: 

инновационнаѐ деѐтельность от основаниѐ до конца XIX в. 
В статье сосредоточено внимание на инновационной деѐтельности 

медицинской школы Колумбийского университета с 1767 г. до конца XIX в. Кроме 
того, определены предпосылки основаниѐ медицинской школы в Нья-Йорке. Во-
первых, это поѐвление в 1750 г. молодых и умелых врачей, которые проводили 
частные занѐтиѐ длѐ желаящих овладеть медициной. Во-вторых, в 1760 г. поѐвилсѐ 
закон, который обѐзывал каждого врача и хирурга получить специальное 
разрешение – лицензия на частнуя практику. В результате в 1767 г. поѐвилась 
медицинскаѐ школа Королевского колледжа, котораѐ много раз менѐла свое 
официальное название из-за рѐда причин, став в конце XIX в. медицинской школой 
Колумбийского университета. Интенсивное развитие как индивидуальных, так и 
коллективных инноваций происходило в 1840 – 1850-х гг. 

Ключевые слова: американское медицинское образование, лицензиѐ на 
частнуя практику, медицинскаѐ школа Королевского колледжа, инновации, колледж 
врачей и хирургов, индивидуальнаѐ инновационнаѐ деѐтельность, коллективнаѐ 
инновационнаѐ деѐтельность, медицинскаѐ школа Колумбийского университета. 

АНОТАЦІЯ 
Куліченко Алла. Медична школа Колумбійського університету: інноваційна 

діѐльність від заснуваннѐ до кінцѐ ХІХ ст. 
Сучасний коледж лікарів та хірургів Вагелоса Колумбійського університету 

належить до одного з п’ѐти найстаріших закладів медичної освіти Америки. Цей 
медичний коледж пройшов тернистий шлѐх – від медичної школи з шістьма 
професорами до потужного осередку інноваційної освіти та медицини. 

Стаття присвѐчено оглѐду інноваційної діѐльності медичної школи 
Колумбійського університету з 1767 р. до кінцѐ ХІХ ст. У дослідженні використано 
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такі методи: бібліографічний (длѐ пошуку науково-педагогічних джерел, присвѐчених 
питання діѐльності медичної школи Колумбійського університету в окресленому 
періоді); контент-аналіз та систематизаціѐ науково-педагогічних джерел (длѐ 
з’ѐсуваннѐ стану розробленості проблеми й виѐвленнѐ необхідного фактологічного 
матеріалу у світовому педагогічному дискурсі); проблемно-хронологічний (длѐ 
визначеннѐ передумов створеннѐ, відкриттѐ та функціонуваннѐ медичної школи 
Колумбійського університету (друга половина ХVIII – кінець ХІХ ст.), зокрема 
провадженнѐ інноваційної діѐльності). 

Передумовами заснуваннѐ медичної школи в Нья-Йорку стала поѐва у 1750 р. 
молодих та здібних лікарів, ѐкі проводили приватні занѐттѐ длѐ охочих опанувати 
медицину. У 1760 р., з’ѐвивсѐ закон, ѐкий зобов’ѐзував кожного лікарѐ та хірурга 
отримати спеціальний дозвіл – ліцензія на приватну практику. ак результат, у 
1767 р. було відкрито медичну школу Королівського коледжу, ѐка багато разів 
змінявала своя офіційну назву через низку причин. Охочі мали змогу отримати 
ступінь бакалавра медицини, а через рік післѐ цього – ступінь доктора медицини. 
Важливо вказати, що, по-перше, в закладі освіти відбуваласѐ ѐк індивідуальна 
(С. Клоссі, Дж. Джонз, Н. Ромейн, В. Мотт, Дж. Долтон та ін.), так і колективна 
інноваційна діѐльність. Інтенсивний розвиток інновацій припав на 1840 – 1850-ті рр. 
Наприкінці ХІХ ст. заклад освіти отримав назву «медична школа Колумбійського 
університету» й став повноцінним структурним підрозділом зазначеного 
освітнього осередку. 

Перспективами подальших розвідок вважаюмо висвітленнѐ інновацій у 
Дартмутському медичному коледжі в окреслений період. 

Ключові слова: американська медична освіта, ліцензіѐ на приватну практику, 
медична школа Королівського коледжу, інновації, коледж лікарів і хірургів, 
індивідуальна інноваційна діѐльність, колективна інноваційна діѐльність, медична 
школа Колумбійського університету. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДАНІЇ НА 

ПРИКЛАДІ КОПЕНГАГЕНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИКЛАДНИХ НАУК 
 

У статті проаналізовано зміст професійної підготовки фахівців з фізичної 
терапії у вищих навчальних закладах Данії на основі використаннѐ методів аналізу, 
систематизації, порівнѐннѐ й узагальненнѐ. Визначено перелік данських університетів, 
ѐкі проводѐть підготовку фахівців із фізичної терапії. Проаналізовано навчальний 
план підготовки бакалаврів фізичної терапії в Копенгагенському університеті 
прикладних наук, де навчаятьсѐ фахівці з фізичної терапії. Висвітлено стратегічні 
цілі, види навчальних занѐть і кількість балів (ECTS) длѐ підготовки фахівців із 
фізичної терапії в данських університетах. Уточнено компетентності фахівців із 
фізичної терапії та умови здійсненнѐ їх професійної діѐльності.  
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Ключові слова: професійна підготовка, фізичний терапевт, університети 
Данії, бакалавр,  навчальний план.  

 

Постановка проблеми. Сучасні наукові дослідженнѐ вітчизнѐних 

учених характеризуятьсѐ незначноя увагоя до вивченнѐ ювропейського 

досвіду університетської підготовки фахівців із фізичної терапії. У системі 

реабілітаційної діѐльності в ювропейських країнах застосовуютьсѐ термін 

«фізична терапіѐ», ѐкий за змістом ідентичний прийнѐтому в Україні 

терміну «фізична реабілітаціѐ».  

Як відомо, професійна діѐльність фізичних терапевтів у Данії 

знаходитьсѐ під захистом держави, а дипломи данських університетів 

визнаятьсѐ в більшості країн світу, особливо в медичній галузі, актуальним ю 

вивченнѐ ювропейського досвіду професійної підготовки фахівців фізіотерапії, 

зокрема у вищих навчальних закладах Данії на прикладі Копенгагенької 

Професійної вищої Школи Копенгагенського університету прикладних наук.  

Аналіз актуальних досліджень. Фундаментальну основу зазначеної 

проблеми становлѐть дослідженнѐ, що здійснявались у філософському, 

медичному, біологічному, психологічному, педагогічному та інших аспектах. 

Здоров’ѐ лядини та фізична терапіѐ становлѐть предмет уваги відомих 

зарубіжних та вітчизнѐних учених, таких ѐк М. Амосов, П. Брегг, К. Ніші та інші. 

Змісту професійної підготовки фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних 

закладах присвѐчено багато досліджень. Аналіз науково-методичної та 

спеціальної літератури свідчить, що проблемоя підготовки магістрів у 

педагогічних університетах займалисѐ вчені І. Батракова, В. Козирюв, 

П. Радіонова та інші. Організаційно-методичні аспекти професійної підготовки 

фізичних терапевтів досліджували багато вітчизнѐних науковців, зокрема, 

Ю. Лѐнной, О. Звірѐка, О. Шаповалова, Н. Бюлікова, І. Білолипецька, Т. Бойчук, 

Л. Волошко, А. Герцик, М. Дутчак, Р. Карпяк, Г. Макарова, О. Міхеюнко, 

Є. Приступа, Л. Сущенко та інші. На сьогодні у вітчизнѐній науці обмежена 

кількість досліджень, ѐкі пов’ѐзані з вивченнѐм закордонного досвіду 

професійної підготовки фахівців з фізичної терапії. 

Мета статті – дослідити зміст професійної підготовки фахівців із 

фізичної терапії в університетах Данії.  

Методи дослідження. На даному етапі наукового пошуку доцільним, 

на нашу думку, було використаннѐ таких теоретичних методів дослідженнѐ: 

аналіз, систематизаціѐ, порівнѐннѐ й узагальненнѐ навчального плану, 

наукових даних, клінічної освіти та здатності мислити по-новому з метоя 

висвітленнѐ змісту професійної підготовки фахівців із фізичної терапії в 

данських університетах. 
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Виклад основного матеріалу. Данський навчальний заклад длѐ 

фізіотерапевтів – це інститут знань, ѐкий пов’ѐзую освіту й дослідженнѐ з 

поточними потребами суспільства та ю рушійноя силоя співпраці між 

навчальними закладами, муніципалітетами, регіонами і компаніѐми, де 

висуваятьсѐ високі вимоги до студентів, але також надаютьсѐ багато знань, 

умінь та навичок із точки зору високого професіоналізму, індивідуальних 

талантів та подальшої освіти.  

Університети, що проводѐть підготовку фахівців із фізіотерапії, 

готуять студентів також до інших професій, ѐк-от: ерготерапевти, 

діютологи, вчителі, вихователі, медсестри тощо. Багато студентів 

повертаятьсѐ пізніше, щоб продовжувати навчаннѐ, длѐ ѐких 

організовуятьсѐ спеціальні курси та організації. Уже під час тренінгу вони 

працяять з конкретними питаннѐми на майбутніх робочих місцѐх і 

створяять мережі, ѐкі триваять. У той самий час, навчальні заклади 

тримаять пальці на пульсі, зустрічаячи випускників, коли вони накопичили 

досвід своюї професії та ділѐтьсѐ своїми знаннѐми з викладачами. 

Досліджуютьсѐ сьогоднішню життѐ в данських дитѐчих садках, школах, 

медичних та спортивних закладах і ѐк його можна покращати, а навчальні 

заклади допомагаять розробити проюкти длѐ цього. 

Цінності данських навчальних закладів працяять над розвитком 

живої освіти, ѐка об’юдную лядський розвиток та високий рівень знань, 

оскільки вважаютьсѐ, що ляди найкраще розвиваятьсѐ в динамічних 

середовищах, пристосованих до потреб окремих лядей. У студентів та 

викладачів вищих навчальних закладів маять бути високі амбіції. 

Рушійноя силоя в освіті та професійній діѐльності ю високий академічний 

рівень, створений за рахунок взаюмних високих вимог, практично 

оріюнтованих досліджень та здатності мислити по-новому. Вищі навчальні 

заклади повинні дбати про лядські стосунки, а таланти повинні бути 

розроблені в безпечному середовищі, на очах кожного студента та в 

тісному співробітництві з місцевими робочими місцѐми та 

підприюмствами. У змістовному житті збалансовано навчання, працѐ та 

дозвіллѐ. Якість життѐ зростаю, коли ю можливість сконцентруватисѐ на 

професійному зануренні та довірі до подальшого трудового життѐ. 

Університети Данії, що готуять майбутніх фахівців із фізичної терапії, маять 

баченнѐ того, щоб бути активним партнером частини суспільства, ѐку вони 

навчаять за допомогоя високоѐкісної освіти, що базуютьсѐ на провідних 

дослідженнѐх та належній практиці у професії. З цим баченнѐм вводѐтьсѐ 

стратегічні цілі, ѐкі стосуятьсѐ реальності, з ѐкоя студент стискаютьсѐ длѐ 
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забезпеченнѐ кращого та ефективнішого навчаннѐ, доглѐду та лікуваннѐ; 

зміцняваннѐ узгодженості соціальних пільг; уміннѐ впроваджувати сучасні 

знаннѐ та дослідженнѐ та у своїй професійній діѐльності та бути готовими 

робити обґрунтований та рішучий вибір на цій основі.  

Розглѐнемо стратегічні цілі та програми навчаннѐ данських 

навчальних закладів длѐ фізіотерапевтів на прикладі Копенгагенського 

університету прикладних наук. По-перше, кількість викладачів, ѐкі беруть 

участь у науково-дослідній роботі, повинна зростати. Це створить більш 

широке та посилене академічне середовище досліджень та розвитку длѐ 

індивідуальної освіти й одночасно сприѐтиме підвищення рівнѐ знань 

студентів. Усі результати дослідницьких та дослідно-конструкторських 

робіт в університеті маять практичну спрѐмованість. До 2020 року всі 

викладачі на постійній основі маять брати участь у науково-дослідній 

роботі. 100 % проюктів досліджень та розробок повинні використовувасѐ 

длѐ викладачів, студентів та партнерів. По-друге, потрібна краща інтеграціѐ 

практики в навчаннѐ. Викладачі в університеті повинні мати сучасні й 

найкращі знаннѐ, досвід розвитку та практико-оріюнтованого навчаннѐ, 50 

% всіх викладачів на постійній основі повинні мати професійну клінічну 

підготовку та повинні навчати разом із викладачами з клінічної практики, а 

також 35 % всіх штатних викладачів повинні бути на стажуванні на клінічній 

практиці протѐгом останнього року. По-третю, студенти повинні більше 

навчатисѐ і практикуватисѐ, а також вивчати не тільки професіональну 

літературу. Метоя ю збільшеннѐ стимулѐції та мотивації в навчанні, щоб 

підвищити рівень уміннѐ студентів та задоволеннѐ від роботи. Професійно-

актуальні теоретичні та практичні вправи й тести маять бути добре 

інтегрованоя частиноя всіх програм навчаннѐ, а всі підготовчі, навчальні 

та оцінявальні програми навчаннѐ повинні постійно оновляватисѐ. 

По-четверте, потрібно виховувати більш сильних учнів та ставити вищі 

вимоги. Студенти все більше будуть розглѐдатисѐ ѐк самозайнѐті і повинні 

брати на себе сильну відповідальність за власну освіту та брати участь у 

покращанні навчаннѐ – адже освіта проводитьсѐ длѐ студентів та з їхньоя 

участя. Студенти маять кинути виклик своюму потенціалу. Потрібно 

заснувати добре організовану та міцну загальну студентську організація, ѐка 

дію професійно. Студентська Рада повинна бути активним партнером, ѐка маю 

брати участь в ініціативах длѐ подальшого розвитку освіти й підрозділів 

університету в діалозі з керівництвом. 90 % студентів повинні навчатисѐ, 

відчуваячи високі вимоги до їх професіоналізму та участі в їх освіті. Вищі 

навчальні заклади повинні мати хороші й різноманітні навчальні середовища 
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з придатним місцем длѐ навчаннѐ та волонтерської діѐльності. По-п’ѐте, 

вищі навчальні заклади повинні мати цілодобовий доступ до знань (24/7), 

щоб дати студентам найкращі та актуальні умови, коли це стосуютьсѐ 

використаннѐ ІТ та цифрових рішень у сфері освіти, а 90 % студентів повинні 

мати освіту, що передбачаю ІТ ѐк частину навчаннѐ та повну оцифровку 

письмових іспитів та домашніх завдань. 

У Данії відповідальним за законодавче забезпеченнѐ навчаннѐ та 

професійної діѐльності фізичних терапевтів ю Міністерство освіти. 

Відповідно, ѐк і всі інші вищі навчальні заклади, Копенгагенський 

університет уклав угоду про розвиток з Міністерством освіти на 2015-20 

роки. Метоя розробки контрактів було узгодженнѐ цілей освітньої 

політики міністра та вимог окремої інституції й розширеннѐ відкритого 

діалогу між міністерством та індивідуальним інститутом щодо стратегії та 

визначеннѐ пріоритетів цілей. Контракт містить цілі розвитку. Під кожноя 

метоя вказані деѐкі показники, ѐкі більш конкретно показуять, ѐк 

індивідуальний навчальний заклад буде працявати з відповідноя метоя 

розвитку. Договір про розвиток 2020 року містить шість загальних 

обов’ѐзкових цілей длѐ всіх вищих навчальних закладів: краща ѐкість в 

освіті, велика актуальність та підвищена прозорість, краща узгодженість та 

співпрацѐ, посиленнѐ інтернаціоналізації та науково-дослідної бази, а 

також збільшеннѐ регіональної співпраці. Договір про розвиток також маю 

вклячати деѐкі додаткові цілі. Так, наприклад, додатковими цілѐми 

Копенгагенського університету в договорі 2020 ю цілодобовий доступ до 

знань 24-7 та посиленнѐ інтернаціоналізації студентів. Звітність про договір 

розвитку маю відбуватисѐ щорічно в першому кварталі контрактного 

періоду, а з 2014 року вона ю частиноя річного звіту.  

1 березнѐ 2018 року університетські коледжі Копенгагену об’юдналисѐ 

та стали Копенгагенськоя професійноя вищоя школоя Копенгагенського 

університету прикладних наук. Підготовка бакалавра з фізичної терапії 

здійсняютьсѐ на базі Копенгагенської професійної вищої школи (Københavns 

Professionshøjskole) та триваю 3½ роки. Значна частина навчаннѐ відбуваютьсѐ 

на практиці, потім фахівець маю право працявати з фізичноя терапіюя в 

реальному світі. З дипломом бакалавра з фізичної терапії можна навчатисѐ 

далі на дипломному, магістерському та кандидатському рівнѐх. 

Навчальний план підготовки описую зміст програми навчаннѐ фахівців 

із фізичної терапії. Курс програми представлений на основі його загального 

профіля, структури та розподілу балів ECTS. Крім того, навчальна програма 

описую теми та цілі навчальних досѐгнень за сім семестрів програми. Освітній 
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процес організовано таким чином, що зміст та обговорявані теми 

відображаять можливості та труднощі, з ѐкими може стикнутисѐ майбутній 

фізіотерапевт. Фізіотерапевт маю проводити самостійне дослідженнѐ, 

тестуваннѐ, диференціальну діагностику, лікуваннѐ та реабілітація. Метоя 

фізіотерапії ю сприѐннѐ функціонування лядини, зміцнення здоров’ѐ та 

покращаннѐ ѐкості життѐ шлѐхом розвитку, підтримки й відновленнѐ 

найкращої ѐкості руху тіла та підтримки цілеспрѐмованих громадѐнських 

ініціатив у галузі охорони здоров’ѐ, спрѐмованих поверненнѐ до трудового 

життѐ та дозвіллѐ. Перспективи професійного розвитку повинні бути зосе-

реджені на незалежних дослідженнѐх, розробках та практиці стосовно 

міжнародно визнаних зусиль, спрѐмованих на неінвазійні та нефарма-

кологічні втручаннѐ, що ґрунтуятьсѐ на наглѐдових тренінгах та фізичних на-

вантаженнѐх, розвиткові компетентностей, ѐкі підтримуять роль фізіоте-

рапевта ѐк першої контактної особи з правом направленнѐ паціюнтів до інших 

спеціалістів галузі охорони здоров’ѐ, а також на національну та глобальну 

рівність у забезпеченні здоров’ѐ через фізичну активність, рух та мотивація. 

Основними компетентностѐми фізіотерапевта маять бути 

управліннѐ, плануваннѐ, оціняваннѐ, розвиток та поширеннѐ практики 

фізіотерапії, а також координуваннѐ паціюнтів і персоналу закладів 

охорони здоров’ѐ в спільному творчому, інноваційному та цілісному 

розумінні лядської автономії та гідності. Фахівці з фізичної терапії маять 

проводити тести і скринінги, а також на основі знань про діагностику 

патології, прогностичної й диференціальної діагностики розплутувати та 

лікувати дисфункції опорно-рухового апарату і фізіологічно пов’ѐзані з ним 

системи, больові стани, а також психосоматичні проблеми, визначати 

необхідність ѐк параклінічного дослідженнѐ, так і інших компетентностей 

медичних працівників щодо оцінки можливих конкуруячих патологічних 

станів, застосовувати медичні технологічні рішеннѐ, а також обирати й 

застосовувати мануальну процедуру лікуваннѐ тканин/мобілізація 

суглобів, фізичні вправи та інші засоби лікувальної фізкультури та 

реабілітації шлѐхом критичного відображеннѐ, клінічних міркувань та 

прийнѐттѐ рішень. Фізіотерапевти повинні надавати медичні навчальні 

інструкції, консультації та освіту, співпрацявати та спілкуватисѐ ситуативно 

з громадѐнами, паціюнтами, родичами, громадѐнським суспільством та 

медичними працівниками. Освіта даю студенту право застосовувати званнѐ 

бакалавра з фізіотерапії. Назва данськоя мовоя – professionsbachelor i 

fysioterapi, назва англійськоя мовоя – Bachelor of Physiotherapy. 
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Навчаннѐ може бути санкціоноване відповідно до Закону про 

авторизація медичних працівників та закладів охорони здоров’ѐ та відносно 

до Виконавчого наказу про освіту. Програма підготовки бакалаврів з 

фізіотерапії Копенгагенського університету розрахована на сім семестрів. 

Детальні описи семестрів, у тому числі щодо змісту окремих курсів, а також 

описи тестів, доступні студентам університету на Інтернет-порталі.  

Навчальний заклад несе відповідальність за забезпеченнѐ необхідної 

кількості клінічних навчальних місць та повідомлѐю студентів 1 і 2 семестрів 

інформація про місце клінічного навчаннѐ приблизно за 2-3 тижні до початку 

клінічного викладаннѐ. Студенти 4, 5 і 6 семестрів розподілѐятьсѐ 

комп’ятерноя програмоя на сайтах клінічного викладаннѐ через портал 

стажуваннѐ. Метоя цього розподілу ю те, щоб усі студенти отримали 

широкий клінічний досвід, вклячаячи муніципальні клінічні бази навчаннѐ 

(лікарні та поліклінніки), приватні, педіатричні та спеціалізовані заклади. 

Післѐ розподілу місцѐ через Портал стажувань, студенти 4, 5 та 6 семестру 

протѐгом 1 тижнѐ маять можливість обміняватисѐ між собоя в межах своюї 

сфери. Це означаю, що місце в лікарні можна обмінѐти з місцем в іншій 

лікарні, місце в поліклініці можна обмінѐти з місцем у іншій поліклініці, а 

місце у приватній практиці / дитѐчому закладі / спеціальному закладі може 

перейти в інше місце в межах ціюї сфери роботи. Усі студенти повинні пройти 

тести на офіційних сайтах, підготовлених длѐ цього й отримати відповідні 

сертифікати щодо гігіюни рук, пожежогасіннѐ, а також серцево-легеневої 

реанімації перед початком клінічного викладаннѐ в 1 семестрі. Вони дійсні 

протѐгом одного року і студенти повинні щороку постійно поновлявати ці 

тести, тому що лікарнѐні заклади та психіатричні центри вимагаять, щоб усі 

студенти проходили сертифікація відповідно до вимог щодо сертифікації з 

базової серцево-легеневої реанімації, пожежі та гігіюни. 

На початку кожного клінічного навчаннѐ кожен студент підписую 

обітниця мовчаннѐ протѐгом усього періоду навчаннѐ. Навчальний заклад 

відповідаю за отриманнѐ декларації про конфіденційність, що значноя міроя 

стосуютьсѐ і соціальних мереж (наприклад, Facebook, Snap-chat, Instagram, 

Youtube, публікуваннѐ ім’ѐ, адреси, фотографії, відео один одного / паціюнтів 

/ громадѐн тощо). Це може призвести до викляченнѐ з практики. Студент 

несе відповідальність за те, щоб бути поінформованим щодо інформованої 

згоди кліюнта / громадѐнина / паціюнта та щодо особистої інформації та 

інформації про перебіг лікуваннѐ. Кліюнт / громадѐнин / паціюнт завжди маю 

можливість отримати доступ до документів у медичних картах та офіційних 

робочих документах на місці відповідно до загальної практики. Доступ до 
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справи не поширяютьсѐ на письмові роботи студента, ѐкі не записані в 

офіційних документах клінічного навчального закладу. Студент повинен у 

письмових навчальних завданнѐх забезпечити анонімність усіх даних. 

Особисті імена, топоніми, дати, роки та професії повинні бути анонімними. 

Це можна зробити, наприклад, використовуячи вік замість дати народженнѐ 

/ року, тижні та дні замість дат та використаннѐ назви «Паціюнт 1, 2…» замість 

імен. Письмові навчальні завданнѐ студента (наприклад, клінічні міркуваннѐ 

у фізіотерапії KRIF) не можуть передаватисѐ між місцем клінічного 

викладаннѐ та місцем проживаннѐ студента або надсилатись електронноя 

поштоя без анонімності всіх даних. Матеріали журналу та інші офіційні 

робочі документи не повинні залишати клінічну базу. Розбіжності між 

студентами та клінічним навчальним закладом можуть зазнати студент, 

клінічний викладач та/або керівник клінічного навчального закладу. У разі 

будь-ѐких розбіжностей між одним/кількома студентами та клінічним 

викладачем чи керівником, проблема повинна бути вирішена спочатку між 

залученими сторонами. Студент, клінічний викладач та керівник проводѐть 

збори, ѐкщо студент, клінічний викладач або керівник маять питаннѐ 

стосовно навчаннѐ студента або стосовно навчального середовища в місці 

клінічного викладаннѐ. На зустрічі сторони розповідаять про свій досвід 

вирішеннѐ конкретного питаннѐ та спільно розглѐдаять проблему. Керівник 

бази клінічного викладаннѐ відповідаю за веденнѐ протоколів ѐк письмової 

документації курсу, ѐка містить дату зустрічі, учасників, тему тощо. Якщо вони 

не досѐгнуть задовільного вирішеннѐ проблеми шлѐхом зустрічей із 

залученими особами, студент може згодом подати це питаннѐ керівнику 

навчального закладу шлѐхом письмового запиту. Скарга повинна бути 

подана не пізніше ніж через 2 тижні післѐ закінченнѐ клінічного періоду 

навчаннѐ. Длѐ початку, розбіжності в клінічному навчанні повинні бути 

усунені протѐгом періоду клінічного навчаннѐ. Якщо запит щодо 

невідповідностей стосуютьсѐ викладача клініки та відбуваютьсѐ післѐ того, ѐк 

студент закінчив клінічне викладаннѐ, студент повинен зв’ѐзатисѐ з цим щодо 

керівника навчального закладу. Керівник закладу освіти, ѐк правило, скликаю 

сторони на нараду, на ѐкій обидві сторони матимуть можливість викласти 

справу з метоя створеннѐ діалогу з цього питаннѐ. Керівник закладу освіти 

приймаю остаточне рішеннѐ у справі та інформую про рішеннѐ студента, 

координатора клінічної освіти та керівника клінічного навчального закладу. 

Періоди клінічного навчаннѐ маять бути складені таким чином, що 

вони ю передумовоя длѐ наступного періоду клінічної освіти. Маю існувати 

вбудована прогресивність у навчанні результатів клінічної освіти, спрѐмована 
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на підвищеннѐ рівнѐ самооцінки та вирішеннѐ більш складних проблем. 

Клінічне викладаннѐ маю місце у 1, 2, 4, 5 і 6 семестрах. Перший семестр – це 

переважно спостережне стажуваннѐ протѐгом 4 днів, коли студент отримую 

уѐвленнѐ про фізіотерапія ѐк предмет та професія. Клінічне навчаннѐ 2-го 

семестру – це 2 тижні, коли студент повинен приймати паціюнтів уперше – 

самостійно або разом 2-2. Основна увага приділѐютьсѐ спілкування, 

клінічним обґрунтуваннѐм, обстеження тканин та лікування. Аналогічно, 

основна увага приділѐютьсѐ обстеження постави, а також обстеження 

суглобів, м’ѐзів та активності. На 4, 5 та 6 семестрах клінічного навчаннѐ 

студент повинен обстежити та лікувати паціюнтів, а також використовувати 

професійне спілкуваннѐ в діалозі та співпраці з паціюнтом, а також 

міжпрофесійними партнерами. Клінічні міркуваннѐ продовжуятьсѐ усно та 

письмово. Клінічне навчаннѐ 4 семестру триваю 8 тижнів. У 4 семестрі студент 

працяю переважно під наглѐдом та керівництвом. Це перший довготривалий 

клінічний курс із акцентом на клінічних аргументаціѐх та прийнѐтті рішень. 

Студенти маять написати два письмових завданнѐ «Клінічні міркуваннѐ у 

фізіотерапії (Klinisk ræsonnering i fysioterapi – KRIF)», у ѐких описуятьсѐ 

міркуваннѐ та дії студента щодо обстеженнѐ та лікуваннѐ паціюнта. Клінічний 

курс закінчуютьсѐ внутрішнім клінічним іспитом на базі клінічного 

викладаннѐ, де екзаменатором ю викладач клініки, а другим – викладач теорії 

з навчального закладу. Клінічне навчаннѐ в 5 семестрі триваю 6 тижнів. У 5 

семестрі студент також повинен застосовувати знаннѐ з моторного навчаннѐ 

на практиці з паціюнтом. Студент працяю частково під наглѐдом та 

керівництвом, але більш незалежно. Іспит післѐ клінічного навчаннѐ в 5 

семестрі не проводѐть, але проводѐть випробуваннѐ без оціняваннѐ та 

студенти маять написати одне письмове завданнѐ «Клінічні міркуваннѐ у 

фізіотерапії», у ѐкому описуятьсѐ міркуваннѐ та дії студента щодо 

обстеженнѐ та лікуваннѐ 1 паціюнта. Клінічне навчаннѐ 6-го семестру триваю 

11 тижнів. У 6-му семестрі студент працяю над самостійноя професійноя 

практикоя, де основний фокус приділѐютьсѐ неврологічним проблемам. Це 

останній клінічний період викладаннѐ. Студенти маять написати два 

письмових завданнѐ «Клінічні міркуваннѐ у фізіотерапії» на двох своїх 

паціюнтів, ѐкі вони самі обираять. Клінічне навчаннѐ закінчуютьсѐ зовнішнім 

тестом на базі клінічного навчаннѐ. У 6-му семестрі це зовнішній тест, де 

цензор призначаютьсѐ Цензорним корпусом. Екзаменаторами ю клінічний 

викладач та викладач з теорії навчального закладу фізіотерапевтів. 

Матеріали, отримані під час іспитів, повинні зберігатисѐ в клінічному 

навчальному закладі протѐгом одного року. Документаціѐ про відвідуваннѐ 
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та документаціѐ про проведеннѐ співбесід із питань розвитку повинні бути 

зареюстровані на порталі стажуваннѐ, де так само пишетьсѐ остаточне 

оціняваннѐ студента у 4, 5 та 6 семестрах. На 4-му та 6-му семестрах студент 

повинен брати участь у клінічному іспиті, за умови, ѐкщо він був відсутній не 

більше 10 % часу та до 5 робочих днів до початку іспиту. Якщо у студента ю 

більше 10 % прогулів у його клінічному навчанні в 4-му та 6-му семестрах, 

студент може подати заѐвку на отриманнѐ відпустки, щоб йому дозволили 

скласти тест. В оцінці 00 або -03 (не здано) студент автоматично реюструютьсѐ 

длѐ наступного повторного складаннѐ іспиту, ѐк правило, через тиждень 

післѐ звичайного іспиту. Здача клінічних іспитів у 4-му та 6-му семестрах ю 

обов’ѐзковоя умовоя длѐ участі в факультативному елементі 

«Самоорганізований курс, професійний досвід ѐк на національному, так і на 

міжнародному рівні» та інших факультативних елементах у 7-му семестрі.  

Під час проходженнѐ клінічної практики студенти програми 

фізіотерапевтів маять можливість навчатисѐ за кордоном, що 

затверджуютьсѐ відповідно до детальних критеріїв в інтрамережі 

Копенгагенської професіональної вищої школи длѐ студентів та 

службовців. Рекомендуютьсѐ пройти лише одне навчальне перебуваннѐ за 

кордоном, і це маю бути в 4, 5, 6 семестрі або ѐк факультативний курс у 7 

семестрі. Якщо навчальний термін відбуваютьсѐ в 6-му семестрі, студент 

повинен скласти семестровий іспит у клінічному місці, пов’ѐзаному з 

програмоя навчального закладу фізіотерапевтів. Навчальне перебуваннѐ 

за кордоном може бути завершено за попереднім схваленнѐм та 

схваленоя програмоя навчального закладу. Деѐкі клінічні локації за 

кордоном вимагаять, щоб студенти навчались у клінічному закладі під 

егідоя лікарні. Контакт щодо клінічного викладаннѐ за кордоном ю 

міжнародним координатором освіти фізіотерапевта. 

Длѐ студентів, ѐким пропонуятьсѐ індивідуально підготовлені 

програми навчаннѐ чи курси через захворяваннѐ, відпустки чи інше, прогрес 

у навчанні не підтримуютьсѐ тому, що студенти не можуть гарантувати роботу 

команди на індивідуально організованих курсах. Міждисциплінарна освіта 

маю бути вклячена інтегровано в навчаннѐ фахівців із фізіотерапії, а ECTS бали 

маять бути рівномірно розподілені в перших двох клінічних навчаннѐх на 

першому та другому семестрах та частково в шеститижневій практиці 5-го 

семестру спільного з іншими програмами в університеті. Необов’ѐзкові та 

вільно вибрані елементи маять з’ѐвлѐтисѐ в кількох місцѐх програми. Вони 

повинні бути організовані частково протѐгом перших двох навчальних років, 

частково на початку 7-го семестру. Необов’ѐзкові предмети можуть 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

453 

вирішувати ѐк монофонічні дисципліни, так і міждисциплінарні в галузі 

інновацій, технологій, досліджень та розробок на національному та/або 

міжнародному рівнѐх. 

Іспити проводѐтьсѐ у зв’ѐзку із закінченнѐм семестру. Іспит другого 

семестру повинен бути складений до закінченнѐ другого року навчаннѐ післѐ 

початку навчаннѐ, щоб студент зміг продовжити програму. Дипломна робота 

бакалавра може мати місце лише тоді, коли здані всі іспити. Повинно мати 

місце обов’ѐзкове відвідуваннѐ практичного навчаннѐ. Дотриманнѐ 

обов’ѐзкового відвідуваннѐ (90 %) ю необхідноя умовоя длѐ участі в 

остаточному клінічному іспиті. Протѐгом клінічного періоду викладаннѐ 

студент маю право на відсутність, беручи участь у засіданнѐх Ради студентів та 

засіданнѐ Студентської Ради фізіотерапіевтів, засіданнѐх Комітету з освіти та 

Навчальної Ради при навчальному закладі фізіотерапевтів, засіданнѐх 

головної ради данських фізіотерапевтів, Регіональної Ради данських 

фізіотерапевтів або за участя в робочих поїздках, наприклад до Європейської 

мережі фізіотерапії у вищій освіті (European Network of Physiotherapy in Higher 

Education – ENPHE) та Всесвітньої конфедерації фізичних терапевтів (World 

Confederation for Physical Therapy – WCPT). На початку клінічного викладаннѐ 

студент повинен повідомити сайт клінічного викладаннѐ про будь-ѐкі дні 

зборів. Протѐгом коротших періодів клінічного викладаннѐ (1–2 тижні) 

студент може бути відсутній у зв’ѐзку із зазначеними вище засіданнѐми. Крім 

того, маять застосовуватисѐ правила, що містѐтьсѐ у Виконавчому наказі про 

іспити та заклячні екзамени в професійно оріюнтованих закладах вищої 

освіти. Скарги на умови проведеннѐ іспиту повинні подаватисѐ 

випробуваним до навчального закладу. Скарга повинна бути письмовоя та 

обґрунтованоя. Скарга повинна бути подана не пізніше ніж через 2 тижні 

післѐ оголошеннѐ оцінки тесту. Іспит семестру може складатисѐ з підтестів, де 

видаютьсѐ загальний бал. Зважуваннѐ субтестуваннѐ показано у призначенні 

ECTS балів. Існую кілька тестів длѐ 5 та 6 семестрів. ECTS-бали розподілѐятьсѐ 

по предметним областѐм у межах програми, вклячаячи предмети з мінімум 

5 балів ECTS. Всього за період навчаннѐ фахівець із фізичної терапії маю 

здобути 210 ECTS балів. Науки про здоров'ѐ в цілому вклячаять 145 балів, з 

ѐких науки про теорія, етику та методологія досліджень – 19 балів, охорона 

здоров’ѐ населеннѐ, епідеміологіѐ та статистика – 6 балів, професійні 

комунікації, інформаційні технології та інформатика в галузі охорони 

здоров’ѐ – 10 балів, науки про рух – 5 балів, фізіотерапевтичний оглѐд, 

діагностика, дослідженнѐ та лікуваннѐ – 20 балів, наука про біль – 5 балів, 

кістково-м’ѐзової фізіотерапіѐ – 20 балів, зміцненнѐ здоров’ѐ та профілактика 
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захворявань – 20 балів, робоче середовище, здоров’ѐ, безпека на робочому 

місці та функціональні можливості – 5 балів, а міждисциплінарні 

спеціальності – 35 балів. Предмети природознавства в цілому вклячаять 

40 балів, з ѐких анатоміѐ – 10 балів, фізіологіѐ та харчуваннѐ лядини – 

13 балів, а патологіѐ та фармакологіѐ – 17 балів. Гуманітарні предмети в 

цілому вклячаять 15 балів, з ѐких психологіѐ здоров’ѐ – 8 балів, а загальна та 

медична педагогіка – 7 балів. Соціальні науки в цілому вклячаять 10 балів, 

законодавство, управліннѐ, економіка охорони здоров’ѐ та управліннѐ 

персоналом в галузі охорони здоров’ѐ – 5 балів, а громадське здоров’ѐ та 

соціальна медицина – 5 балів. 

Дипломна робота бакалавра повинна складатисѐ з письмової та усної 

частини. Проюкт бакалавра може бути підготовлений самостійно або у групах 

студентів, моно- або міжпрофесійних. У дипломних роботах, підготовлених у 

групах, написана робота маю бути цілком однаковоя длѐ всіюї групи. 

Дипломна робота бакалавра повинна документувати розуміннѐ та самостійну 

здатність роздумувати над професійноя практикоя та використаннѐм теорії 

досліджень та наукового методу стосовно практично оріюнтованої проблеми. 

Студент повинен сформулявати тему, ѐка повинна бути центральноя длѐ 

освіти та професії, можливо, у співпраці з приватним чи державним 

підприюмством, а навчальний заклад підготовки фахівців з фізіотерапії маю 

схвалити ця тему. Метоя дипломної роботи маю бути набуваннѐ студентами 

компетентності длѐ участі в розробці, упровадженні та виконанні, а також у 

документації та поширенні наукових досліджень та розробки, що сприѐю 

розвиткові та поширення знань із фізіотерапії. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 

інформації, представлений на навчально-наукових сайтах університетів Данії, 

дозволив визначити цілісну картину професійної підготовки майбутніх 

фахівців із фізичної терапії у відповідних вищих навчальних закладах. У 

результаті аналізу освітньої системи Данії встановлено, що навчаннѐ на 

бакалавра фізіотерапії проводитьсѐ в 8 університетах Данії в містах: 

Копенгаген, Нествел, Есб’юрг,  Оденсе, Роскільд, Ольборг, Орхус та Холстебро. 

Нами встановлено, що відповідно до данського законодавства програма 

навчаннѐ бакалаврів з фізичної терапії в усіх навчальних закладах Данії 

відповідаю 3½ рокам навчаннѐ. Вона розподілена на 7 семестрів і заснована 

на знанні фізичної терапії в поюднанні зі знаннѐм медичних, природознавчих, 

гуманітарних і соціальних наук. Теоретична та клінічна підготовки об’юднані у 

взаюмодії зі зростаячоя складністя протѐгом всіюї програми з метоя 

забезпеченнѐ розвитку реалістичних і професійно оріюнтованих навичок. 
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Студент повинен, за допомогоя теорії та практики, відображати у фізіотерапії 

досѐгненнѐ практичних і особистих навичок, пов’ѐзаних із поведінкоя, 

управліннѐм, спілкуватисѐ та розвивати фізіотерапія. Клінічне навчаннѐ 

оціняютьсѐ внутрішніми чи зовнішніми іспитами. Метоя клінічних 

випробувань ю оцінка клінічних навичок учнѐ. У внутрішніх клінічних іспитах 

бере участь експерт від навчального закладу. Іспити оціняятьсѐ по 7-бальній 

шкалі де -03 або 00 означаять «не здано», а 02, 04 та 07 означаять «здано». 

Наприкінці клінічні іспити оціняятьсѐ зовнішнім експертом. 

Післѐ закінченнѐ освіти на бакалавра фізіотерапії студенти можуть 

претендувати працявати самостійно ѐк фізіотерапевти і вступати в професійні 

та міждисциплінарні співробітництва. Підготовка кадрів повинна, відповідно 

до соціального, науково-технічного розвитку та потреб суспільства у 

фізіотерапії, кваліфікувати студентів у галузі теоретичної та клінічної 

фізіотерапії. З дипломом бакалавра з фізичної терапії можна навчатисѐ далі 

на дипломному, магістерському та кандидатському рівнѐх. 

Фізичний терапевт, ѐк випускник університету, повинен здійснявати, 

спілкуватисѐ і керувати фізіотерапіюя у зв’ѐзку з оцінкоя, діагностикоя, 

лікуваннѐм, відновленнѐм, полегшеннѐм, зміцненнѐм здоров’ѐ, 

профілактикоя та реабілітаціюя; оцінявати, обґрунтовувати і розвивати 

професійну практику з аналітичної точки зору; співпрацявати з паціюнтом, 

родичами, колегами та іншими фахівцѐми з повагоя до їх етнічної, 

культурної, релігійної та мовної приналежності; розроблѐти й 

забезпечувати ѐкість фізіотерапії, вклячаячи інновації, і застосувати наѐвні 

знаннѐ в нових контекстах і здійснявати, застосовувати та брати участь у 

розвиткові роботи та продовжити теоретичне та клінічне кваліфікаційне 

навчаннѐ в закладах вищої освіти післѐ закінченнѐ навчаннѐ.  

У зв’ѐзку з соціально важливими змінами в системі охорони здоров’ѐ, 

прагненнѐм увійти в міжнародний простір, заклади освіти України повинні 

суттюво модифікувати організація та зміст освіти, підготувати принципово 

нове поколіннѐ кадрів із вищоя освітоя, ѐкі будуть відповідати вимогам 

внутрішнього та зовнішнього ринків праці. У зв’ѐзку з цим реалізаціѐ 

Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століттѐ) повинна 

використовувати передовий закордонний досвід щодо підготовки бакалаврів 

із фізичної терапії. Даніѐ ю лідером у системі фізичної реабілітації та 

демографічних показниках, а також ю одніюя з найактивніших членів Світової 

конфедерації фізичної терапії і це даю можливість дослідити та використати її 

досвід у підготовці бакалаврів фізичної реабілітації та організації умов праці. 

В основу дослідженнѐ покладено концептуальні положеннѐ нормативних 
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документів вищих навчальних закладів Данії. Відповідно до програми ООН 

Глобальні Цілі Сталого Розвитку 2016-2030 (The 2030 Agenda for Sustainable 

Development) та Указу Президента України №678/2015 «Про активізація 

роботи щодо забезпеченнѐ прав лядей з у інвалідністя» (2016) особливу 

увагу сконцентровано на розробленні та затверджені кваліфікаційних 

характеристик професії фізичного терапевта, а також на здійсненні заходів 

щодо розробленнѐ нових стандартів навчаннѐ за відповідноя спеціальністя.  

Актуальність і доцільність дослідженнѐ професійної підготовки 

майбутніх фізичних терапевтів в університетах Данії детерміновано 

необхідністя подоланнѐ суперечностей, що виникаять між об’юктивноя 

потребоя суспільства та зростаннѐм попиту на фізіотерапевтів в Україні, 

здатних ефективно здійснявати професійну діѐльність на ринку 

реабілітаційних послуг, та недостатнім рівнем сформованості готовності 

випускників вищих навчальних закладів України до цих видів діѐльності; 

новими вимогами до підвищеннѐ ѐкості вищої освіти та недостатньоя 

розробленістя й науковоя обґрунтованістя системи професійної підготовки 

майбутніх фізіотерапевтів у вищих навчальних закладах України; сучасними 

тенденціѐми трансформації вищої освіти в умовах глобалізації та 

ювроінтеграції та недостатнім урахуваннѐм позитивного досвіду підготовки 

майбутніх фізіотерапевтів у вищих навчальних закладах Данії та реально 

існуячим досвідом професійної підготовки майбутніх фізіотерапевтів у вищих 

навчальних закладах України і потребоя в оновленні програмного, 

інформаційного і науково-методичного забезпеченнѐ цього процесу. 
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РЕЗЮМЕ 
Левитская Татьяна. Основные требованиѐ к организации профессиональной 

подготовки специалистов по физической терапии в высших учебных заведениѐх Дании 
на примере Копенгагенского университета прикладных наук. 

В статье проанализировано содержание профессиональной подготовки 
специалистов по физической терапии в высших учебных заведениѐх Дании на основе 
использованиѐ методов анализа, систематизации, сравнениѐ и обобщениѐ. 
Определен перечень датских университетов, которые осуществлѐят подготовку 
специалистов по физической терапии. Проанализирован учебный план подготовки 
бакалавров физической терапии в Копенгагенском университете прикладных наук, 
где учатсѐ специалисты по физической терапии. Освещены стратегические цели, 
виды учебных занѐтий и количество баллов (ECTS) длѐ подготовки специалистов по 
физической терапии в датских университетах. Уточнены компетентности 
специалистов по физической терапии и условиѐ осуществлениѐ их профессиональной 
деѐтельности. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, физический терапевт, 
университеты Дании, бакалавр, учебный план. 

SUMMARY 
Levytska Tetiana. Basic requirements for the organization of professional training of 

specialists in physical therapy in higher education institutions of Denmark on the example of 
the Copenhagen University of Applied Sciences. 

The article analyzed the content of professional training of physical therapy specialists 
in higher education institutions in Denmark using the analysis, systematization, comparison 
and generalization of the curriculum, scientific data, clinical education, and the ability to 
think in a new way. A list of Danish universities that train specialists in physical therapy has 
been presented. The curriculum for Bachelor of Physical Therapy at the University of Applied 
Sciences in Copenhagen, where physical therapy specialists’ study, is analyzed. The strategic 
goals, types of training sessions and the number of points (ECTS) for the training of specialists 
in physical therapy at Danish universities are highlighted. The competences of specialists in 
physical therapy and conditions of their professional activity are specified. 

It is concluded that the relevance and feasibility of the study of professional training of 
future physical therapists in Danish universities is determined by the need to overcome the 
contradictions between the objective needs of society and the growing demand for 
physiotherapists in Ukraine, able to effectively carry out professional activities in the 
rehabilitation services market and insufficient level of formation of readiness of the higher 
education institutions graduates in Ukraine to these types of activity; new requirements for 
improving the quality of higher education and insufficient development and scientific validity of 
the system of professional training of future physiotherapists in higher education institutions of 
Ukraine; current trends in the transformation of higher education in the context of globalization 
and European integration and insufficient consideration of the positive experience of training 
future physiotherapists in higher education institutions in Denmark and the actual experience of 

https://www.kp.dk/om-koebenhavns-professionshoejskole/
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training future physiotherapists in higher education institutions in Ukraine and the need to 
update curriculum, information and scientific-methodological provision of this process. 

Key words: training, physical therapist, Danish universities, bachelor, curriculum. 
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СТАН ОПРАЦЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В 

ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У СУЧАСНОМУ 

НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 
 

У статті розкрита проблема організації виховної роботи в закладах середньої 
освіти Великої Британії у працѐх вітчизнѐних на зарубіжних науковців. Висвітлено 
різні поглѐди педагогів на вихованнѐ в закладах середньої освіти Великої Британії, 
основна увага ѐких зосереджуютьсѐ на вихованні моральних ѐкостей дітей, 
організації сімейного вихованнѐ дітей у Великій Британії. У статті  показано роль 
сучасної британської сім’ї у вихованні дітей. Зазначено, що інтегративноя 
складовоя ю оріюнтаціѐ на вихованнѐ особистості з розвиненим естетичним 
світоглѐдом, ѐкий ґрунтуютьсѐ на загальнолядських цінностѐх і пріоритетах. 
Відображено патріотичне вихованнѐ, що сприѐю критичному діалогу і 
демократичного процесу, здатне об’юднати лядей у всьому різноманітті 
багатонаціонального суспільства. Продемонстровано гендерне вихованнѐ учнів 
закладів середньої освіти у Великій Британії. 

Ключові слова: виховна робота, заклади середньої освіти, Велика Британіѐ, 
діти, освіта. 

 

Постановка проблеми. У ситуації глобалізації, розширеннѐ 

міграційних процесів, загостреннѐ соціальних проблем дитинства на 

вихованнѐ звертаютьсѐ увага ѐк на актуальний напрѐмок діѐльності 

шкільних освітніх організацій. У центрі уваги виѐвлѐютьсѐ досвід, підходи і 

принципи виховної роботи з учнѐми. Вихованнѐ дітей – важлива тема 

наукових дискусій в англійській педагогіці, оскільки воно ю невід’юмноя 

складовоя складного процесу формуваннѐ особистості. В її обговоренні 

активну участь беруть педагоги Великої Британії. 

У Великій Британії проблему вихованнѐ введено в ранг державної 

політики країни і воно належить до невід’юмних компонентів освітньої 

системи школи; здійсняютьсѐ в юдності зі світоглѐдним, розумовим, 

моральним, естетичним, фізичним і трудовим вихованнѐм школѐрів та 

виступаю необхідноя складовоя всебічного розвитку індивіда, про що свід-

чить аналіз праць, ѐкі стосуятьсѐ виховної роботи британської системи освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. У межах наукового дискурсу 

запропоновано праці відомих українських дослідників У межах нашого 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

459 

дослідженнѐ було схарактеризовано праці вітчизнѐних науковців, ѐкі 

зробили значний внесок у дослідженнѐ сучасних освітньо-виховних систем 

Великої Британії (Н. Величко, Т. Кравченко, М. Лещенко, О. Локшина, 

Л. Лушпай, Н. Мороз, А. Сбруюва, Г. Текляк, С. Червонецька, 

В. Червонецький та ін.), а також до аналізу залучено праці британських 

дослідників із проблеми організації виховної роботи в закладах середньої 

освіти Великої Британії (С. Бердан (S. Berdan), А. Беррі (A. Berry), 

С. Блендфорд (S. Blandford), Е. Вейн (E.Wayne), М. Волкер (M. Walker). 

Д. Геррет (D. Garratt), С. Джексон (S. Jackson), К. Камерон (C. Cameron), 

К. Картер (C. Carter), Г. Конеллі (G. Connelly), С. Маршал (S.Marshall), 

М. Мейсон (M. Mason), К. Ноулз (C. Knowles), Р. Огустроп (R. Ogusthrope), 

М. Петерсон Фенн (M. Peterson Fenn), Х. Піпер (H. Piper), Т. Расел 

(T. Russell), М. Сенгер (M. Sanger), М. Тейлор (M. Taylor) та ін.). 

Метою статті є опрацяваннѐ проблеми організації виховної роботи в 

закладах середньої освіти Великої Британії у працѐх вітчизнѐних на 

зарубіжних науковців. Відповідно до мети визначено такі завдання статті: 

здійснити аналіз наукових доробків учених щодо проблеми організації 

виховної роботи в закладах середньої освіти Великої Британії. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, 

педагогічної, психологічної літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні 

положеннѐ дослідженнѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі 

ѐкого вивчаятьсѐ джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, 

систематизації та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Ураховуячи той факт, що британці 

маять вагомі здобутки в сімейній педагогіці, де питаннѐ морального 

вихованнѐ посідаять чільне місце, виникаю потреба в їхньому 

різносторонньому висвітленні з метоя конструктивного використаннѐ в 

українській сімейній педагогіці. Оскільки Україна ѐк незалежна 

ювропейська держава ю активним суб’юктом міжнародного співробітництва, 

важливоя складовоя ѐкого ю освіта (ѐскравим підтвердженнѐм цього 

слугую підписаннѐ Болонської декларації і участь у Болонському процесі), 

то вивченнѐ і творче застосуваннѐ досвіду вихованнѐ лядини з високими 

моральними ѐкостѐми в сім’ї в одній із провідних країн ювропейського 

регіону і світу – Великій Британії, з урахуваннѐм традицій сімейного 

вихованнѐ в Україні, ю надзвичайно актуальним. 

Наукове зацікавленнѐ викликаять праці В. Червонецького та 

С. Червонецької, основна увага ѐких зосереджуютьсѐ на вихованні 

https://www.amazon.com/Stacie-Nevadomski-Berdan/e/B005J5DVHK/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sonia+Blandford&text=Sonia+Blandford&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.com/Wayne-Evans/e/B005JWS6C8/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Matthew+Walker&text=Matthew+Walker&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Catherine+Knowles&text=Catherine+Knowles&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.tandfonline.com/author/Piper%2C+Heather
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моральних ѐкостей дітей молодшого шкільного віку в сучасній британській 

сім’ї. Звертаннѐ до ціюї вікової категорії дітей обумовлене науковим 

інтересом, пов’ѐзаним із вивченнѐм і узагальненнѐм досвіду в даній галузі 

виховної діѐльності сім’ї. Також, науковці наголошуять на актуальній 

педагогічній проблемі сьогоденнѐ – вивчення і узагальнення досвіду 

вихованнѐ моральних ѐкостей дітей шкільного віку в сім’ї на прикладі 

Великої Британії. У їх роботах знаходить фундаментальне висвітленнѐ 

застосуваннѐ різноманітних форм педагогічної просвіти батьків, ѐка 

перманентно розвиваютьсѐ за підтримки урѐду країни, досвід 

конструктивної співпраці батьків і педагогів у вихованні моральних ѐкостей 

дітей засобами природи; використаннѐ в сімейному вихованні України 

найбільш перспективні форми, методи й засоби формуваннѐ етико-

моральних ѐкостей дітей шкільного віку, що позитивно зарекомендували 

себе у Великій Британії (Червонецький та Червонецька, 2010). 

Продовжуячи думку щодо проблеми сiмейного вихованнѐ у Великій 

Британії, Г. Текляк у своїй дисертаційній роботі «Проблеми сiмейного 

вихованнѐ дiтей пiдлiткового вiку у Великiй Британiї» з’ѐсовую тенденції 

розвитку та здійсняю аналіз концепцій організації сімейного вихованнѐ  

дітей підліткового віку Великої Британії, висвітляю роль сучасної 

британської сім’ї у вихованні дітей у неблагополучних сім’ѐх, визначаю 

зміст сімейного вихованнѐ дітей Великої Британії, досліджую форми та 

методи сімейного вихованнѐ британців, також авторкоя здійснено 

компаративний аналіз української і британської систем сімейного 

вихованнѐ дітей підліткового віку (Текляк, 2013). 

Вивчаячи теоретичні основи естетичного вихованнѐ в зарубіжних 

країнах, у тому числі й у Великій Британії, М. Лещенко зазначаю, що 

інтегративноя складовоя цих теорій ю оріюнтаціѐ на вихованнѐ особистості 

з розвиненим естетичним світоглѐдом, ѐкий ґрунтуютьсѐ на 

загальнолядських цінностѐх і пріоритетах. Вона наголошую, що 

відродженнѐ української національної школи забезпечую естетизаціѐ всіх 

ланок навчально-виховного процесу, створеннѐ теоретичних засад 

естетичного вихованнѐ особистості (Лещенко, 1996).  

Торкаячись проблеми естетичного вихованнѐ учнів британських шкіл, 

Н. Величко присвѐчую свої доробки естетичному виховання учнів початкових 

класів у школах Великої Британії. На основі аналізу численних джерел, 

науково-педагогічної літератури, нормативних документів британського та 

українського урѐдів, програм навчаннѐ і вихованнѐ в сучасній парадигмі 

освіти авторкоя  визначено, схарактеризовано й науково обґрунтовано 
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структуру, зміст, завданнѐ, форми та методи організації естетико-виховної 

системи Великої Британії, з’ѐсовано сучасні підходи до естетичного 

вихованнѐ в закладах початкової освіти Великої Британії; проаналізовано 

напрѐми естетичного вихованнѐ учнів у закладах початкової освіти Великої 

Британії; визначено подібне й відмінне в підходах ѐк британських, так і 

вітчизнѐних науковців до визначеннѐ понѐттѐ «естетичне вихованнѐ». 

Теоретично обґрунтовані педагогічні умови формуваннѐ естетичної 

свідомості учнів естетичними засобами; узагальнено досвід їх організації й 

показано взаюмозв’ѐзок школи, сім’ї та громадськості в процесі естетичного 

вихованнѐ; проаналізовано практичну спрѐмованість засобів, форм і методів 

естетичного вихованнѐ і визначено значеннѐ міжпредметних зв’ѐзків у 

процесі естетичного вихованнѐ. У працѐх також проаналізовано зміст 

естетичного вихованнѐ учнів британських шкіл на занѐттѐх академічного 

циклу, а також у позакласній роботі. Виѐвлено можливості застосуваннѐ 

раціональних ідей естетичного вихованнѐ учнів закладів початкової освіти 

Великої Британії в школах України (Величко, 2015). 

О. Локшина, здійсняячи наукові дослідженнѐ з питань порівнѐльної 

педагогіки, розглѐдаячи теоретичні питаннѐ культури, освіти та вихованнѐ, 

реформуваннѐ шкільної освіти, структуруваннѐ змісту освіти в країнах ЄС та 

США, оціняваннѐ навчальних досѐгнень учнів в Україні та за кордоном, 

здійсняячи аналіз освітньої політики вихованнѐ у країнах Європи, ставить 

наголос на проблемах теорії і практики добору та структуруваннѐ змісту 

шкільної освіти в країнах Європейського Соязу на тлі соціальних, 

економічних і педагогічних трансформацій другої половини ХХ – початку 

ХХІ століттѐ (Локшина, 2009). 

Систему виховної роботи в закладах середньої освіти Великої Британії 

досліджую Н. Мороз. На основі аналізу численних джерел нея реалізовано 

низку завдань: схарактеризовано та науково обґрунтовано структуру й 

організація освітньо-виховної системи, з’ѐсовано сучасні підходи до 

вихованнѐ в закладах середньої освіти Великої Британії, зокрема концепція 

пасторальної опіки; проаналізовано напрѐми вихованнѐ учнів у закладах 

середньої освіти Великої Британії й узагальнено досвід їх організації; 

з’ѐсовано роль і функції класного керівника у виховній системі закладів 

середньої освіти Великої Британії та показано взаюмозв’ѐзок школи, сім’ї й 

громадськості в процесі вихованнѐ; виѐвлено можливості застосуваннѐ 

раціональних ідей вихованнѐ підростаячого поколіннѐ закладів середньої 

освіти Великої Британії в школах України (Мороз, 2009). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Варта дослідницької уваги наукова працѐ Т. Кравченко «Особливості 

патріотичного вихованнѐ у Великій Британії», у ѐкій з’ѐсовано, що з 

історичних причин більшість ювропейських країн використовуять 

ненав’ѐзливий метод розвитку патріотичного вихованнѐ молоді. Автор 

зауважую, що длѐ Великої Британії, ѐк длѐ багатонаціонального суспільства, 

маю важливість конструктивний і демократичний патріотизм. На основі 

дослідженого матеріалу узагальнено, що патріотичне вихованнѐ, ѐке 

підкресляю національну гордість і некритичну повагу до влади, даю лише 

поверхневі проѐви юдності – фасад, ѐкий насправді може привести до поділу. 

Навпаки, патріотичне вихованнѐ, ѐке сприѐю критичному діалогу й 

демократичному процесу, здатне об’юднати лядей у всьому різноманітті 

багатонаціонального суспільства. Зроблено висновок, що заклади вищої 

освіти можуть і повинні відігравати провідну роль у формуванні патріотизму. 

У роботі підсумовуютьсѐ, що громадѐнська активність і патріотичне вихованнѐ 

молоді ю найважливішими завданнѐми інтелектуального стратегічного 

розвитку країни (Кравченко, 2019). 

Імпонуять міркуваннѐ Л. Лушпай, автора праці «Гендерне вихованнѐ 

учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії», стосовно змісту й 

організації ґендерного вихованнѐ учнів закладів середньої освіти у Великій 

Британії. У розвідці окреслено особливості ґендерного вихованнѐ учнів у 

Великій Британії та його основні напрѐми (створеннѐ інформаційно-

освітнього середовища на засадах гуманістичної педагогіки та 

феміністичної теорії, пріоритетність громадѐнської освіти підлітків із метоя 

формуваннѐ ґендерної культури в учнівської молоді, упровадженнѐ 

антибулінгових стратегій у навчально-виховний процес, проведеннѐ 

профоріюнтаційної роботи серед підлітків із урахуваннѐм ґендерної 

складової, підвищеннѐ ґендерної обізнаності педагогів, партнерська 

взаюмодіѐ школи та виховних інституцій тощо) (Лушпай, 2012).  

Ґрунтовний компаративний аналіз тенденцій реформуваннѐ 

середньої освіти розвинених англомовних країнах у контексті глобалізації 

провела А. Сбруюва, аргументувавши психолого-педагогічні та економічні 

проблеми гуманізації навчально-виховного процесу в закладах освіти, 

результати ѐкої повинні спрѐмовуватисѐ на потреби вдосконаленнѐ 

навчально-виховної роботи школи та покращеннѐ її матеріально-

технічного забезпеченнѐ. Дослідницея розкрито особливості політичних 

механізмів реформ, а саме централізаційно-децентралізаційних процесів, 

що вклячали запровадженнѐ освітніх стандартів та програм автономного 

шкільного менеджменту у Великій Британії. Подано характеристику 
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реформ професійно-освітньої сфери ѐк невід’юмної складової сучасних 

реформ середньої освіти. Зроблено висновки щодо суперечностей, 

недоліків реформ та умов їх ефективного запровадженнѐ. Сформульовано 

рекомендації щодо особливостей використаннѐ уроків дослідженого 

реформаційного досвіду в Україні (Сбруюва, 2005). 

В умовах розширеної взаюмодії всіх країн неможливо аналізувати 

розвиток системи вітчизнѐної педагогічної освіти і вихованнѐ поза світовим 

контекстом динаміки навчального простору, що актуалізую необхідність у 

всебічному науковому дослідженні змісту та форм організації виховної 

роботи. Дослідженнѐ ювропейського досвіду, зокрема досвіду Великої 

Британії, дасть можливість удосконалити розвиток української системи 

навчаннѐ і вихованнѐ, а також вирішити конкретні завданнѐ, що постаять 

перед педагогами України. Важливе значеннѐ маять порівнѐльно-

педагогічні студії, що сфокусовані на вивченні організації виховної роботи в 

розвинених країнах, на описі різних освітніх та виховних систем, а також 

практичного досвіду, що потрібен длѐ запозиченнѐ та впровадженнѐ в 

Україні. Аналіз британських джерел засвідчую, що проблему організації 

виховної роботи, потрактовану в сучасному науковому дискурсі, 

проаналізовано різними британськими науковцѐми, ѐкі представлѐять 

порівнѐльно-педагогічні системи освіти. 

Як слушно зауважую Е. Вейн (E. Wayne) у своїй праці «Як успішно 

виховати дітей», що його книга покликана допомогти батькам спрѐмувати 

своїх дітей у доросле життѐ ѐк упевнених та підготовлених лядей. Він 

наголошую у праці про основні теми длѐ батьків, ѐкими сьогодні вони 

повинні активно займатисѐ зі своїми дітьми, щоб виховувати щасливих, 

здорових, задоволених життѐм дітей (Wayne, 2013). 

Вивчаячи британські системи вихованнѐ, М. Петерсон Фенн 

(M. Peterson Fenn) зазначаю, вихованнѐ дітей, може бути важким, 

складним, часто самотнім і заплутаним. Її працѐ висвітляю такі питаннѐ, ѐк 

британські системи вихованнѐ, культурні цінності, звичаї та традиції, 

ідентичність та мовні бар’юри, а також розглѐдаю цікаве та цінне розуміннѐ 

британської культури з різних точок зору (Peterson Fenn, 2011).  

Посилаячись на ідеї соціальної педагогіки, автори К. Камерон, 

Г. Конеллі, С. Джексон (C. Cameron, G. Connelly, S. Jackson) розглѐдаять 

новий підхід – навчаннѐ та вихованнѐ у школі. Вони демонструять, що 

освіта та вихованнѐ повинні розглѐдатисѐ ѐк невід’юмні елементи ѐк у сім’ї, 

так і в школі. У посібнику містѐтьсѐ приклади практичних занѐть, а також 

альтернативи виховної роботи длѐ середньої та вищої школи. Він 

https://www.amazon.com/Wayne-Evans/e/B005JWS6C8/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Wayne-Evans/e/B005JWS6C8/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
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висвітляю потенційні переваги цілого рѐду навчальних можливостей, 

клячових моментів вихованнѐ, тематичних досліджень, практичних 

завдань та корисних ресурсів (Cameron et al., 2015). 

У Великій Британії зростаю консенсус щодо самоконтроля, 

справедливості, вдѐчності й поваги, що сприѐять моральному виховання 

особистості, формуять внутрішній характер, ю частиноя вирішеннѐ багатьох 

викликів, що стоѐть сьогодні перед суспільством. Зокрема, у науковому звіті 

«Моральне вихованнѐ в школах Великої Британії» зазначено, що діти та 

дорослі живуть і вчатьсѐ краще з хорошим моральним характером, і що 

моральна цілісність також може позитивно впливати на результати діѐльності 

в школах (Character education in UK schools, 2015).  

Науковці М. Сенгер та Р. Огустроп (M. Sanger and R. Ogusthrope) 

зазначаять, щоб діти стали здібними громадѐнами країни, їх потрібно 

забезпечити можливостѐми засвоюннѐ моральних цінностей. Метоя 

доробків науковців ю дослідженнѐ морального вихованнѐ дитини, 

приділѐячи гостру увагу розподілу відповідальності. Наголошуять, що не 

лише вчителі в школах можуть надавати дітѐм моральне вихованнѐ, але й 

батьки також відіграять важливу роль у тому, щоб діти усвідомлявали 

важливість моральних цінностей у своюму житті (Sanger & Ogusthrope, 2013). 

Проблеми морального вихованнѐ у британських школах досліджував 

також у своїх працѐх М. Волкер (M. Walker). Він виділив клячові принципи 

ефективності морального вихованнѐ в школах та дослідив вплив різних 

підходів у галузі морального вихованнѐ (Walker, 2017). 

Варта дослідницької уваги наукова працѐ М. Тейлор (M. Taylor) 

«Цінності вихованнѐ в початковій та середній школі», де проаналізовано мо-

ральні, духовні, демократичні та екологічні цінності особистості. Наголошено, 

що школа маю величезний вплив на вихованнѐ молоді. Описано різні поглѐди 

освітѐн на виховані цінності в межах сучасної освіти (Taylor, 1998). 

У науковому дискурсі К. Картер (C. Carter) актуалізовані питаннѐ 

сімейного вихованнѐ дитини, повсѐкденні проблеми батьківства, 

висвітлено поради, ѐк будувати здорові дружні стосунки один із одним та  

розвивати емоційний інтелект. Розкрито проблеми взаюмодії з дітьми, 

розвиваячи в них ґрунтовні навички та мисленнѐ, ѐкі стануть основоя длѐ 

позитивних емоцій у подальшому розвитку дитини (Carter, 2011). 

У розвідці «Вихованнѐ глобальних дітей» науковці С. Маршал та С. 

Бердан (S. Marshall, S. Berdan) пропонуять обґрунтуваннѐ та конкретні шлѐхи, 

ѐкі молодь може зробити, щоб відкрити длѐ себе знаннѐ про цінності 

вихованнѐ. У праці міститьсѐ практична інформаціѐ, сотні порад та десѐтки 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Matthew+Walker&text=Matthew+Walker&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.com/Stacie-Nevadomski-Berdan/e/B005J5DVHK/ref=dp_byline_cont_book_1
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історій із реального життѐ. Автори обґрунтовуять важливість ѐк малого, так і 

великого способу впливу дорослих на формуваннѐ загальносвітового 

мисленнѐ в дітей, зокрема: допитливості, співпереживаннѐ, гнучкості та 

незалежності; вивченнѐ культури за допомогоя книг, їжі, музики та друзів; 

розширеннѐ світу дитини шлѐхом подорожей; допомога підліткам розвинути 

своя глобальну свідомість тощо (Marshall & Berdan, 2013).  

Д. Геррет та Х. Піпер (D. Garratt & H. Piper) у науковій публікації 

«Громадѐнське вихованнѐ в Англії та Уельсі: теоретична критика та практичні 

міркуваннѐ» іляструять теоретичну критику громадѐнського вихованнѐ в 

Англії та Уельсі ѐк засобу піднѐттѐ педагогічних міркувань длѐ вчителів та 

питань політики длѐ розробників навчальних програм шкіл. Спираячись на 

низку останніх емпіричних досліджень, вони аналізуять практику і 

припускаять, що відмінності між домінувальними моделѐми громадѐнства в 

Англії та Уельсі багато в чому пов’ѐзані з їх історіюя (Garratt & Piper, 2005).  

Т. Расел, А. Беррі (T. Russell, A. Berry) (2014) у науковій публікації 

«Самостійне вивченнѐ методики викладаннѐ та вихованнѐ вчителів у різних 

контекстах» висвітляять методологія самонавчаннѐ, неформальну освіту, 

нетрадиційні шлѐхи до становленнѐ педагога-вихователѐ. Запропоновані длѐ 

опануваннѐ теми охопляять основні концепції, особливості навчально-

виховного середовища, навчальну практику, способи вдосконаленнѐ 

виховної роботи вчителів шкіл (Russell & Berry, 2014).   

У своя чергу, науковці С. Блендфорд та К. Ноулз (S. Blandford, 

C. Knowles) установили чіткі межі длѐ побудови високоѐкісного викладаннѐ 

та навчаннѐ на основі чотирьох основних виховних цінностей, ѐкі, на їхня 

думку, ю важливими длѐ успіху підвищеннѐ рівнѐ досѐгненнѐ вчителів. У 

працѐх містѐтьсѐ навчальні поради длѐ вчителів щодо вдосконаленнѐ 

виховних цінностей у дітей та молоді (Blandford & Knowles, 2018). 

Цікавоя ю думка британського педагога-радниці з питань освіти 

Британської гуманістичної асоціації М. Мейсон (M. Mason), ѐка наголошую, що 

культурний і творчий розвиток індивіда впливаю на формуваннѐ почуттѐ її 

самобутності та цінностей, установляячи стосунки особистості зі світом, що, у 

своя чергу, сприѐю доведеним соціально-економічним гараздам суспільства. 

На її думку, Національний навчальний план головним чином зобов’ѐзаний 

бути націлений на розвиток особистості учнѐ за допомогоя передачі знаннѐ 

та розуміннѐ духовного, естетичного, морального, соціального та культурного 

різноманіттѐ британського суспільства з урахуваннѐм місцевого, 

національного, ювропейського та глобалізаційного вимірів сучасного життѐ. 

На її переконаннѐ, саме це і стимуляю учнів до оцінки лядських ѐкостей і 

https://www.amazon.com/Stacie-Nevadomski-Berdan/e/B005J5DVHK/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.tandfonline.com/author/Garratt%2C+Dean
https://www.tandfonline.com/author/Piper%2C+Heather
https://www.tandfonline.com/author/Garratt%2C+Dean
https://www.tandfonline.com/author/Piper%2C+Heather
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sonia+Blandford&text=Sonia+Blandford&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Catherine+Knowles&text=Catherine+Knowles&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sonia+Blandford&text=Sonia+Blandford&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Catherine+Knowles&text=Catherine+Knowles&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
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успіхів в естетичній, науковій, технологічній і соціальній сферах та допомагаю 

їхньому активному залучення до виховної діѐльності (Mason, 2000). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 

праць у контексті дослідженнѐ показав, що британські дослідники все 

частіше акцентуять увагу на тому, що длѐ звершеннѐ високих виховних 

цінностей учнів потрібно не лише вдосконалявати загальну систему освіти 

країни, а й проводити повну реорганізація шкіл, зокрема залучати до 

системи вихованнѐ не тільки вчителів і батьків, а й адміністрація школи, 

громадськість, спільні зусиллѐ, ѐкі могли би стати гарантіюя успішного 

виховного процесу. Це поѐсняютьсѐ тим, що британські педагоги вивчаять 

виховний процес у закладах освіти, що здійсняютьсѐ в межах культурних 

традицій, а власне процес навчаннѐ ю нескінченним кроком культурної 

реінкарнації, відкритоя взаюмодіюя між лядьми. Отже, британські 

дослідники пізнаять різні аспекти виховної роботи вчителів.  

Нині зростаю роль досліджень, ѐкі зоріюнтовані на вивченнѐ виховної 

роботи з оглѐду на світовий контекст. Доцільно зміщувати акценти в аналізі 

виховних систем освіти ювропейських країн, розширяячи спектр студіяваннѐ 

від вузького національного виміру до більш цілісного, повного опису, 

залучаячи міжнародний освітній аспект. Ґрунтовний аналіз зарубіжного й 

вітчизнѐного наукового дискурсу, що присвѐчений проблемі організації 

виховної роботи в закладах середньої освіти Великої Британії та відображаю 

порівнѐльно-педагогічні системи освіти, може слугувати основоя длѐ 

необхідних освітніх перетворень в Україні, ѐкі спрѐмовані на підвищеннѐ 

ефективності та ѐкості освітнього процесу й освітньої діѐльності. 
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РЕЗЮМЕ 
Швыденко Валентина. Состоѐние обработки проблемы организации 

воспитательной работы в учреждениѐх среднего образованиѐ Великобритании в 
современном научном дискурсе. 

В статье раскрыта проблема организации воспитательной работы в 
учреждениѐх среднего образованиѐ Великобритании в трудах отечественных и 
зарубежных ученых. Освещены различные взглѐды педагогов на воспитание в 
учреждениѐх среднего образованиѐ Великобритании, основное внимание которых 
сосредоточено на воспитании нравственных качеств детей, организации семейного 
воспитаниѐ детей Великобритании. В статье показана роль современной 
британской семьи в воспитании детей, указано, что интегративной составлѐящей 
ѐвлѐетсѐ ориентациѐ на воспитание личности с развитым эстетическим 
мировоззрением, основаннаѐ на общечеловеческих ценностѐх и приоритетах. 
Отражено патриотическое воспитание, которое способствует критическому 
диалогу и демократическому процессу, способно объединить лядей во всем 
многообразии многонационального общества. Продемонстрировано гендерное 
воспитание детей средних учебных заведений в Великобритании. 

Ключевые слова: воспитательнаѐ работа, заведениѐ среднего образованиѐ, 
Великобританиѐ, дети, образование. 

SUMMARY 
Shvydenko Valentyna. The state of working on the problem of organization 

educational work in the secondary education institution in the Great Britain in modern 
scientific discourse. 

The article reveals the problem of organizing the educational work in secondary 
schools of Great Britain in the works of national and foreign scientists, different views of 
teachers on education in secondary schools in the UK, the main focus of which is on the 
upbringing of moral qualities of children, organization of family education in Great Britain. 
The article shows the role of the modern British family in the upbringing of children, notes 
that the integrative component is the focus on the upbringing of a person with a developed 
aesthetic worldview, which is based on the universal values and priorities. It reflects a 
patriotic education that promotes critical dialogue and the democratic process, capable of 
uniting people in all the diversity of a multinational society. The article demonstrates gender 
education of secondary school students in Great Britain. 

Now the role of research is growing, that focuses on the study of educational work in 
the light of the global context. It is advisable to shift the emphasis in the analysis of 
educational systems of European countries, expanding the range of studies from a narrow 
national dimension to a more holistic, complete description, involving the international 
educational aspect. A thorough analysis of foreign and national scientific discourse on the 
organization of educational work in secondary education institutions in the UK and reflects 
the comparative pedagogical systems of education, can serve as a basis for the necessary 
educational transformations in Ukraine, aimed at improving the efficiency and quality of 
educational activities.  

Key words: educational work, secondary education institutions, Great Britain, 
children, education. 
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ARTISTIC AND CREATIVE POTENTIAL IN THE PRACTICE OF FUTURE MUSICIANS-

PERFORMERS TRAINING 
 

The article clarifies the meaning of the concept of “artistic and creative potential”, 
highlights the problematic issues of its development and significance in training of future 
performers of music profile, substantiates the effectiveness of this process in the practice of 
the modern music school. 

Key words: artistic and creative potential, musician-performer, music-performing 
school. 

 

Introduction. The relevance of this work is due to the social changes 

taking place in the modern world. The current millennium is characterized by 

brilliant scientific discoveries and coordinated solutions to many important 

social problems in the field of culture, science and art. This is a necessary 

condition for the flourishing of spiritual culture, disclosure of the creative 

potential of each creative person. 

Legislative educational documents of our time state that the whole 

education system is designed to provide education for creatively developed 

people, competitive professionals with spiritual culture, respect for individual 

rights and freedoms, who demonstrate high professionalism, respect for each 

other, traditions and culture of different peoples. 

Qualitative changes in the social structure and way of life of societies give 

their results and certainly affect the spiritual culture of any country. Such changes 

significantly affect development of the entire system of higher professional 

education, including training of future musicians, development and formation of 

their artistic and creative potential. Therefore, a special responsibility today lies 

with education institutions designed to educate our youth, to shape their 

worldview, interests and creative needs, civic consciousness. 

Analysis of relevant research. The degree of elaboration of the problem 

was determined in the process of analyzing the scientific literature on the 

subject. Thus, the works of philosophers G. Hegel, T. Hobbes, R. Descartes, and 

I. Kant are devoted to the spiritual and historical depths of creative activity. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

470 

The problem of creativity and artistic-creative activity was one of the key 

in the works of representatives of philosophical thought of the last century. 

Scientists S. Bulhakov, H. Berdiaiev, I. Iliin, N. Losskyi, V. Rozanov, V. Soloviov, 

P. Florenskyi conducted analysis of the processes of independent artistic and 

creative activity of the individual, pondered how to understand and develop his 

inner world. To do this, the scholars turned not only to science but also to 

culture, religion and art. 

Of particular importance for this issue are the works of prominent 

musicians, composers, teachers, who laid the foundations for the creative 

development of the personality – J. S. Bach, L. Beethoven, R. Wagner, D. Verdi, 

F. Liszt, W.-A. Mozart, N. Paganini, A. Toscanini, F. Chopin, R. Schumann. 

The study of the research problem from historical positions is based on 

the names whose owners influenced the development of domestic and foreign 

classical music school – M. Balakirev, A. Borodin, M. Glinka, A. Dargomyzhsky, 

M. Mussorgsky, C. Rachmaninoff, P. Tchaikovsky, as well as M. Lysenko, 

M. Leontovych, K. Stetsenko, J. Stepov. We also took into account the views on 

the performance skills of the representatives of the vocal school of different 

times – H. Vyshnevska, M. Demchenko, S. Zvereva, S. Ya. Lemesheva, 

A. Nezhdanova, O. Obraztsova, H. Obukhova, F. Chaliapin and others. 

Various aspects of the theory and practice of music and performance 

creativity are considered in the works of prominent musicians of our time – 

A. Aleksieiev, D. Barenboim, M. Berlianchyk, A. Goldenweiser, T. Dokshitser, 

I. Milintein, E. Nazaikinskyi, G. Neuhaus, V. Kholopova, O. Shulpiakova. 

Modern scientific concepts on the problems of interaction of pedagogical 

and performing skills are covered in the works of V. Bielikova, O. Horbenko, 

M. Davydov, O. Markova, V. Moskalenko, R. Valkevych and others. The 

psychological basis of the creativity of the individuality of the instrumentalist-

vocalist as an indicator of his performing skills is considered by L. Bochkarev, 

O. Vitsynsky, H. Tarasov and others. 

Problems of professional development of musicians are increasingly 

attracting the attention of researchers, including the names of scientists of the 

past and present – E. Abdullin, Yu. Aliiev, O. Apraksina, A. Bazik, T. Baklanova, 

O. Bloch, H. Vetlugina, I. Dovzhynets, H. Holiaka, O. Yeremenko, N. Yefimova, 

S. Zorilova, Ye. Karpenko, S. Kramska, T. Kostina, A. Kuznetsova, 

Ye. Maksymova, M. Petrenko, O. Ustymenko-Kosorych, N. Folomieieva, 

H. Tsypin, A. Shcherbakova. 

Deep aspects of the problem of creativity development of the future 

specialist in musical art are considered in the works of such scientists as 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

471 

I. Ziaziun, M. Leshchenko, O. Oleksiuk, H. Padalka, S. Sysoieva, O. Shcholokova 

and others. 

G. Abadzhian, V. Apatskyi, V. Zarytskyi, V. Leonov, R. Teriokhin and other 

teachers-practitioners in the field of spiritual performance point out the 

procedural uniqueness and significance of musical and artistic development in 

the artistic and creative formation of the future performer-instrumentalist. 

The scientific works of I. Koshavets, S. Kramska, S. Kutsenko, O. Matlina, 

O. Muzyka, I. Mursamitova, T. Sytnyk are devoted to the origins of creative and 

artistic potential of future artists. 

It should be noted that in the professional training of a future musician-

performer, the development of artistic and creative potential is no less 

important than the mastery of performing techniques of any genre. This 

process should be based on the best traditions of artistic culture. This approach 

corresponds to the current strategic objectives of research in art pedagogy 

around the world. 

Analysis of numerous sources suggests that the artistic and creative 

potential is a category that has a worldview orientation, conditioned by 

psychological characteristics of the individual. Artistic and creative potential is 

formed in the process of acquiring by a future musician-performer of life, 

professional and creative experience and gives opportunities for self-realization 

of his personality in terms of creative activity. 

The aim of the article is to highlight the significance of the artistic and 

creative potential of the musician-performer in the complex process of his 

practical training in the conditions of the institution of culture and arts of 

higher and secondary special education. 

Research methods. To achieve the goal of this work, the following 

methods were used: theoretical analysis of domestic and foreign scientific 

literature in the specialty; study, analysis and generalization of pedagogical and 

artistic experience on the chosen research topic. 

Research results. The strategy of modern education development is 

aimed at asserting the personality of the future art specialist by fully realizing 

his potential. Nowadays can be traced active development of the music-

performing school, where time-tested domestic and foreign musical traditions 

form the ground for the creative activity of the future professional musician. 

Given the centuries-old historical experience, the modern art and music-

performing school is in search of something new, perfect and effective. Of 

course, an important role is played by the analysis of the pedagogical and 

creative heritage of the outstanding masters of music, identification of ancient 
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techniques, some of which have been lost by our generation due to their oral 

transmission from teacher to student. 

Their revival in modern conditions is of particular value. The essence and 

content of the artistic and creative potential of the future musician-performer 

is a rather complex and multifaceted problem. Its disclosure involves an in-

depth analysis of pedagogical and musicological literature. 

Based on the achievements of science, culture and art, we can say that 

performance (instrumental or vocal) is one of the oldest and most interesting 

forms of art mastery, because musical performance is the broadest sphere of 

manifestation of human nature. Even today, in modern culture, musical 

performance itself surpasses all other genres of art. 

Musical performance and its types (instrumental, vocal) accompany a 

person throughout his life, regardless of his gender, age, nationality, level of 

education, financial status, and so on. And today the performing aspect in art is 

experiencing a surge of interest. The number of people wishing to receive 

music education has increased, which is confirmed by a fairly high competition 

for music departments and faculties of creative higher education institutions. 

Today, the requirements for education of a professional musician have 

increased enormously. A specialist in the field of musical performance “… must 

have high intelligence, spiritual culture, be an aesthetically developed 

personality, know the performance repertoire, master the complex musical 

language of classical and modern music, have different styles and performance 

techniques (Leonov, 2007, p. 202). It is important that “formation of the 

personality of the musician-performer and his professional training cannot do 

without the development of artistic and creative potential, which provides a 

full process of formation of his artistic personality” (Abadzhian, 1982, p. 5). 

Modern scholars emphasize that the modern vocational school “… is 

currently actively developing, based on centuries-old musical traditions of 

world schools. But, despite the rich historical experience, even today the 

practice of teaching performing arts continues to be in the process of finding 

the most perfect and effective techniques” (Apatskyi, 2006, p. 258). 

Undoubtedly, “the modern system of professional music education, 

which has strong, time-tested traditions, needs to be improved in accordance 

with the new requirements of the time” (Zarytskyi, 2020, p. 195). The problem 

of developing the artistic and creative potential of future performers-musicians 

in the conditions of their professional development in education institutions of 

a new type remains insufficiently studied. 
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Problems of essence and content of artistic and creative activity of 

musicians-performers, theoretical and methodological bases of their 

professional training and professional formation become especially actual. 

It is clear that the problems of improving the professional training of a 

musician-performer in institutions of music education of higher and secondary 

special level are increasingly attracting the attention of scientists and teachers. 

That is why today a large amount of pedagogical literature is published, which 

highlights various aspects of the formation of the skills of future performers in 

the musical art. 

The artistic and creative potential of a musician-performer is closely 

connected with the general music and performing talent of a person, his 

musical literacy and emotional sensitivity. The concept of “artistic and creative 

potential” includes general (for all branches of art culture), special (specific to a  

particular society, socio-demographic group) and individual (specific to an 

individual). Artistic and creative potential also contains an element of the 

unconscious, spontaneously formed in the process of cognition, in the work 

and creative activity of the performer, where the activation of its formation is 

carried out by mastering the heritage of outstanding musicians and composers 

of the past and present. 

It is worth noting that today researchers are working to develop effective 

comprehensive methods for diagnosing the musical performance of the future 

performer, which includes a computer examination using specially designed 

tests to determine his emotional and musical hearing, as well as performing 

abilities. But in such works attention is paid only to the musical capabilities of 

the musician and does not take into account the artistic and creative features 

of his personality. 

The artistic and creative potential of a musician-performer today should 

be considered in two main areas: 

 in the artistic-creative, which reveals the inner spiritual world of the 

musician, his thoughts, feelings, ideas and value system; 

 in the technical-performing, directly related to its performance 

apparatus and performance capabilities. 

The synthesis of various artistic-creative and technical-performing 

indicators gives an opportunity to talk about the individuality and uniqueness of 

the musician. A striking feature of the performer is due to his ability to absorb 

personal life experience, his social, spiritual, moral and aesthetic education. 

All these problems must be solved comprehensively and only so it is 

possible to really effectively reveal the artistic and creative potential of the 
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future musician-performer in terms of his training in higher or secondary 

special education institution of culture and arts. 

Of course, teachers and artists understand that time puts forward new 

requirements for the training of competitive professionals who can not only 

“revive the traditions of national culture, but also develop culture, art, create 

spiritual, aesthetic, moral values. This necessitates the development of artistic 

abilities, unique creative potential of the individual” (Kramska, 1998, p. 49).  

But the essence and content of the artistic and creative potential of a 

person is a very complex and diverse problem. Its disclosure involves a deep and 

comprehensive analysis of philosophical, psychological, pedagogical and 

musicological literature, the study of artistic and creative potential as a creative 

activity. 

The problem of the inner potential of the musician-performer, the 

undiscovered artistic and creative potential of the individual and culture in a 

particular context in general is of interest to scientists from ancient times to the 

present day. The problem of analyzing the process of creative search and creative 

human activity is more than relevant. Scientists are considering the problem of 

organizing activities that would optimally affect the inner world of our musicians, 

the principle of understanding and mastering universal values, the process of 

understanding the content and essence of this phenomenon. Inexhaustible 

sources in the outlined context are culture, religion, science and art. 

Analyzing and summarizing the statements of scientists in this aspect, we 

can say that creativity is a process of human self-expression, it should be 

understood as the maximum possible, the deepest penetration into objective 

reality. The concept of “creativity” is extremely broad and multifaceted. In the 

dictionary, creativity is called “activity, the result of which is creation of the 

new material and spiritual values. The product of creativity differs in novelty, 

originality, uniqueness” (Slastionin, 1990, p. 12). 

Moreover, representatives of scientific thought in music psychology and art 

pedagogy in determining the features of artistic creativity in the performing con-

text note: “The need to express one’s feelings on the canvas, paper or note signs 

arises due to overloading of the emotional sphere of an artist by life impressions. 

Something that is an everyday fact of life for an ordinary person, in the soul of the 

artist causes a bright range of experiences due to the special vulnerability and 

emotional sensitivity, his mental organization” (Oleksiuk, 2004, p. 86). Creativity is 

“not only a practical but also a mental activity that transforms the world. For the 

creative subject, it is a means of self-expression, self-realization, personal 

development in general. Its main quality is novelty” (Leontiev, 1977, p. 102). 
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But the question arises: is everything new can be referred to creativity? 

Random associations, meaningless actions, even those aimed at any 

transformative activity, can hardly be called creativity. In all these examples, 

there is no starting point that encourages creativity – the goal. Like the need 

for self-realization, the goal is a necessary condition and the main stimulus for 

creative activity. 

It should also be recognized that external practical activities aimed at 

creating a product of creativity are not the creative process itself. Only the 

inner mental and intellectual processes that motivate this practical activity can 

be creative. Thus, L. Vygotsky, reflecting on the peculiarities of creativity, 

wrote: “Creative activity ... is directly dependent on the richness and diversity 

of past human experience, because this experience is the material from which 

the fantasy is constructed ... we can conclude about the need to expand the 

experience of the individual, if we want to create a strong enough foundation 

for his creative activity” (Vygotsky, 1991, p. 19). 

It is interesting to note that the process of creative search allows the 

performer to really rise to a worthy height of artistic and performing skills, to 

achieve a brilliant virtuoso performance of musical material. In addition, 

performing activities and unlimited potential of the performer in the outlined 

context surprise with their skill, forcing a different look at the role of music for 

the artistic and creative development of the individual. But such a 

comprehension requires from the listeners an active creative search in order to 

realize the depth of the work of art, which not everyone can comprehend. But 

despite this, modern musicians-performers continue to look for new 

opportunities to perform, new colors to express their feelings, revealing new 

opportunities not only for themselves, but also for art of music in general. 

According to R. Rolland, “music is the greatest value, ... it gives us a pure 

expression of the soul, the secrets of the inner life of man, which are long 

transformed in the heart before going out” (Verbets, 2005, p. 4). 

The professional training of a musician-performer is based on the 

inclusion of the individual in artistic and cultural activities, his orientation to the 

development of creative potential and emotional and value attitude to art. 

Studies on the peculiarities of artistic and creative training of musicians-

performers say that “artistic and creative activity of students is a process of 

cognition, reproduction, creation and dissemination of objective and 

subjective, original product in the field of art through intellectual processes” 

(Kramska, 2015, p. 185). 
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Historically considering the problem of understanding the essence and 

content of the artistic and creative potential of the individual in the philosophy 

of music and musicology, we can draw the following conclusions: 

 artistic and creative potential of the individual in the process of life 

acquires a worldview, social and even religious character, which corresponds to 

the time and development of society; 

 the phenomenon under study reflects the emotional inner state of the 

individual, the level of intelligence and artistic and creative development; 

 artistic and creative potential is formed in the process of self-

knowledge, in work and study, in search of truth, in terms of creative (musical-

performing) activities; 

 it is manifested in one’s own critical experience gained in the process 

of life and musical practice, as well as in the interpretation of musical and 

artistic values; 

 the studied phenomenon contains general (for all in the field of art 

culture), special (specific to a particular society, socio-demographic group) and 

individual (specific to an individual); 

 artistic and creative potential contains an element of the unconscious, 

spontaneously formed in the process of cognition, in work and creative activity; 

 activation of the formation of artistic and creative potential of the 

individual is carried out through the development of the heritage of 

outstanding musicians and composers of the past and present, as well as in the 

creative search for their own style of making music. 

Based on the above, we can conclude that artistic and creative potential 

is the possibility of future realization of the individual in terms of creative 

activity, a category that has a worldview orientation, due to individual 

psychological characteristics of the person, and is formed in the course of life 

and creative experience. 

It is well known that potential, as an individual psychological feature of 

the personality, is closely related to the temperament, character, abilities. It 

also depends on the emotional and volitional sphere of the individual, degree 

of his talent, development of cognitive processes: thinking, feeling, perception, 

imagination, fantasy, memory. Of course, all these components are able to 

directly influence the peculiarities of the formation of artistic and creative 

potential of future musicians-performers, to determine the content of 

professional training in the field of performing arts, to determine a certain 

amount of necessary knowledge, skills and abilities, to outline effective ways of 

developing future musicians-performers’ artistic and creative potential both in 
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the conditions of training in an art institution, and in the further professional 

formation and professional performing activity. 

Conclusions and prospects for further scientific research. The artistic 

and creative potential of future specialists in music and performance in the 

context of their training in higher or secondary special education institutions is 

a rather complex phenomenon. It is based on artistic and creative talents, age 

and individual psychological characteristics of a particular individual, has 

rational and emotional foundations, depends on emotional and volitional 

decisions. The professional growth of a musician-performer in today’s 

conditions cannot be full-fledged without the disclosure and development of 

artistic and creative potential, which provides the process of formation of the 

individuality of the modern representative of the high art in performance. 

The process of artistic and creative potential development is an effective 

tool in the practice of training musicians in art institutions, promotes creative 

self-expression of talented students, taking into account the individual 

characteristics of each of them, as well as artistic manifestations of their 

activity in music and performance. This allows the music performers-beginners 

in the process of their professional training to master effective strategies for 

attracting art fans to the cultural society and be directly involved in the 

functioning of the system of modern culture as a whole. 
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РЕЗЮМЕ 
Крамская Светлана, Островский Валерий. Художественно-творческий 

потенциал в практике подготовки будущих музыкантов-исполнителей. 
В статье уточнѐетсѐ содержание понѐтиѐ «художественно-творческий 

потенциал», освещаятсѐ проблемные вопросы его развитиѐ и значимости в 
процессе подготовки будущих исполнителей музыкального профилѐ, 
обосновываетсѐ еффективность данного процесса в практике современной 
музыкально-исполнительской школы. 

Ключевые слова: художественно-творческий потенциал, музыкант-
исполнитель, музыкально-исполнительскаѐ школа. 

АНОТАЦІЯ 
Крамська Світлана, Островський Валерій. Художньо-творчий потенціал у 

практиці підготовки майбутніх музикантів-виконавців. 
У статті уточняютьсѐ зміст понѐттѐ «художньо-творчий потенціал», 

висвітляятьсѐ проблемні питаннѐ його розвитку і значущості у процесі підготовки 
майбутніх виконавців музичного профіля, обґрунтовуютьсѐ ефективність даного 
процесу у практиці сучасної музично-виконавської школи. 

У роботі висвітляятьсѐ історичні аспекти виникненнѐ досліджуваного 
феномену ѐк особливого ѐвища в мистецтві. Окресляютьсѐ природа художньо-творчого 
потенціалу й основні мистецькі площини, у ракурсі ѐких слід розглѐдати його зміст і 
сутність: у художньо-творчій, ѐка розкриваю внутрішній духовний світ музикантів-
виконавців, їх почуттѐ, уѐвленнѐ та систему цінностей; у технічно-виконавській, 
пов’ѐзаній безпосередньо з інструментально-виконавским апаратом музикантів і їх 
виконавськими можливостѐми. Визначаятьсѐ сутнісні характеристики творчого 
потенціалу особистості (багаторівневість змісту, діалогічність, соціальність, 
системність), специфіка творчості ѐк цілісного багаторівневого соціально-духовного 
ѐвища, підпорѐдкованого універсальним законам розвитку особистості, а також 
особливості творчого розвитку і становленнѐ музикантів-виконавців ѐк сфери 
реалізації їх художньо-творчого потенціалу (мотиваційно-творча спрѐмованість 
особистості майбутнього митцѐ, дивергентність мисленнѐ, творчі здібності, 
активність особистості, інтелектуальний і мистецький розвиток). Понѐттѐ 
«творчість» окресляютьсѐ в ракурсі не тільки створеннѐ нових ідей і творів 
мистецтва, а і ѐк ѐскравий феномен соціально-духовного життѐ суспільства. Процес 
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творчої діѐльності подаютьсѐ ѐк унікальний засіб саморозвитку особистості і реалізації 
її творчого потенціалу. Отже, художньо-творчий потенціал визначаютьсѐ ѐк 
сукупність готовності, можливості і здатності музиканта-виконавцѐ здійснявати 
діѐльність, мета ѐкої полѐгаю у вираженні власної мистецької неповторності. Така 
ѐкісна змістовність художньо-творчого феномену сприѐю виведення особистості 
музиканта-виконавцѐ на новий (мистецько-творчий) рівень життюдіѐльності, де 
творча особистість може себе висловлявати, реалізовувати й затверджувати у 
виконавській майстерності. У даній праці розглѐнуто головні діюво-творчі засади 
художньо-творчого потенціалу, визначено його важливість у контексті підготовки 
майбутніх музикантів-виконавців і їх подальшого професійного становленнѐ, окреслено 
значимість та унікальність досліджуваного феномену у практиці музично-
виконавського мистецтва. 

Ключові слова: художньо-творчий потенціал, музикант-виконавець, музично-
виконавська школа. 
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ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ ГРИ НА СКРИПЦІ ТА ВПЛИВ 

РАДЯНСЬКОЇ СКРИПКОВОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ НА ОСВІТУ СКРИПАЛІВ В 

ЕКВАДОРІ 
 

У статті окреслено тип скрипкової школи, що мала місце в Радѐнському 
Соязі, і проаналізовано її вплив на розвиток скрипкової школи в Еквадорі, зокрема 
міста Лоха, що була створена зусиллѐми еквадорських студентів та викладачів. 
Висвітлено особливості навчаннѐ гри на скрипці в різних школах і музичних 
консерваторіѐх країни. Проаналізовано такі методи навчаннѐ, ѐк метод Орфа або 
метод Судзукі, що найчастіше використовуятьсѐ у процесі навчаннѐ музики в цілому 
та грі на скрипці зокрема в художніх коледжах і консерваторіѐх Еквадору. 

Ключові слова: скрипка, освіта, навчаннѐ, рівень. 
 

Постановка проблеми. Еквадор належить до низки країн, об’юднаних 

культурними традиціѐми Латинської Америки. Це і танцявальна культура, і 

особливий метро-ритмічний характер народної музики, що поюдную 

етнічні, креольські, іспанські інтонації та ритми. І в той самий час, у 

розвитку художньої культури країн Латинської Америки існую тенденціѐ до 

асимілѐції високого музичного мистецтва Європи. Більша частина 

студентів-еквадорців тѐжію до виконавства на струнно-смичкових 

інструментах, зокрема на скрипці. 
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Зазначимо, що музична освіта в Еквадорі еволяціонувала завдѐки 

впливу викладачів із інших країн, головним чином радѐнських, або 

еквадорських студентів, ѐкі мали можливість навчатисѐ в цих країнах, що 

знайшло відбиток і в системі навчаннѐ гри на скрипці. На жаль, у результаті 

низки реформ, основні принципи викладаннѐ скрипки в Еквадорі, ѐкі 

раніше забезпечувалисѐ цими викладачами, втрачаятьсѐ. 

Мета дослідження – окреслити тип скрипкової школи, ѐка існувала в 

Радѐнському Соязі, та її вплив на розвиток скрипкової школи в Еквадорі.  

Методи дослідження – аналіз, синтез, порівнѐннѐ, узагальненнѐ – 

задлѐ обґрунтуваннѐ типів навчаннѐ в сучасних умовах у різних школах і 

музичних консерваторіѐх Еквадору. 

Виклад основного матеріалу. Навчаннѐ скрипалѐ ю уніфікованим в 

аспекті розвитку технічних і виконавських навичок, ѐкі, ѐк правило, 

розвиваятьсѐ в окремих класах, що сприѐю формування виконавцѐ, ѐкий 

може виконувати функції сольного музиканта, члена симфонічного 

оркестру, камерного оркестру тощо. Як правило, навчаннѐ гри на скрипці 

не пов’ѐзано з інтеграціюя з іншими видами мистецтва, оскільки це не 

передбачено освітнім процесом консерваторій, хоча деѐкі викладачі 

акцентуять на вивченні музичних стилів. Скрипка присутнѐ в музичному 

театрі, опері, мязиклі, танці, національних та міжнародних циркових 

фестивалѐх тощо (Rodr guez S nchez, 2013). 

У цьому останньому художньому проѐві, у деѐких випадках, можна 

помітити, що цей музичний інструмент відіграв провідну роль у шоу. Його 

присутність на театральних сценах, цирку, ѐк частина музичної драматургії, 

надаю іншого сенсу дійству; так само в аудіовізуальних проюктах 

присутність скрипки, серед інших функцій, відзначаютьсѐ своїм 

драматичним впливом на процес сприйнѐттѐ багатьох персонажів. Скрипка 

також стала частиноя трансгресивних та інноваційних шоу. 

Коли йдетьсѐ про так звану «школу скрипки», маютьсѐ на увазі щось 

на кшталт філософських шкіл давніх греків: коли учні й послідовники 

згуртовуятьсѐ навколо ѐкоїсь великої особистості. Представники різних 

шкіл граять і викладаять дещо по-різному. Національний темперамент 

також відбиваютьсѐ в іграх представників різних національностей і різних 

національних «шкіл» (Auer, 1980). 

Російська школа розробила концепція, що поюдную музику та 

техніку. Не існую практики, відокремленої від музики. Відповідно, навчаннѐ 

техніці маю супроводжуватисѐ піснея, концертом тощо. Цѐ концепціѐ 

робить скрипалѐ не тільки виконавцем, але й музикантом, оскільки він маю 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, № 9 (103) 

481 

не лише вдосконалявати технічні навички гри на скрипці, але й 

насолоджуватисѐ музикоя. У цьому контексті найбільш важливим 

аспектом роботи педагога було формуваннѐ у студента інтересу до 

художнього змісту кожного твору. 

Л. Ауер наголошував, що музика потребую декламації, інтерпретації за 

умови повного розуміннѐ і знаннѐ твору. Лядина повинна знати твір і 

змусити публіку зрозуміти, що ви маюте на увазі. Л. Ауер також стверджував, 

що потрібно прислухатисѐ й до власної інтерпретації. Відтворити фразу або 

уривок по-різному, змінити положеннѐ, змінити експресія, грати голосніше 

або тихіше, поки не буде знайдено природну інтерпретація (Auer, 1980). 

Дотепер еквадорські скрипалі, ѐкі навчалисѐ в колишньому 

Радѐнському Соязі, приїжджаять у країну длѐ передачі своїх знань, набутих 

за ці роки. У різних школах і консерваторіѐх Еквадору, крім багатьох методів, 

ѐкі використовуятьсѐ в ѐкості методу Судзукі (Gu a metodol gica para la 

ense anza inicial de viol n, 2015, с. 36), у навчальну програму були вклячені 

основні загальновідомі російські принципи навчаннѐ гри на скрипці, де 

емоційна інтерпретаціѐ твору розглѐдаютьсѐ з раннього віку. 

Народженнѐ скрипкової школи в Еквадорі, зокрема завдѐки 

викладачам із міста Одеса, почалосѐ з відкриттѐ музичної школи (училища) 

в цьому місті в 1897 році. З 1886 по 1897 роки в Одеському 

імператорському Російському музичному товаристві існували підготовчі 

музичні класи, у ѐких навчали гри на скрипці. Разом із тим, в означений 

період не було створено цілісної системи підготовки скрипалѐ, насамперед 

через короткий термін навчаннѐ й часту ротація вчителів. 

Стабільність роботи класів скрипки була досѐгнута лише з відкриттѐм 

Одеського музичного коледжу, завдѐки роботі трьох видатних чеських 

музикантів Й. Пермана (1897-1913), Ф. Ступки (1901-1913) та Й. Карбулько 

(1897-1905), а також видатного скрипалѐ А. Фідельмана (1897-1907). 

Згодом, на запрошеннѐ ректора Одеської консерваторії В. Малишевського, 

Й. Перман і Ф. Ступка стали її першими викладачами, ѐкі передали свій 

педагогічний досвід навчаннѐ скрипалів у стінах вищої школи. Пізніше Ф. 

Ступка (у 1920-х роках) переїхав до Чехословаччини. Професор Одеського 

музичного коледжу Й. Карбулько представив на його місце гідного 

наступника своїх педагогічних принципів П. Столѐрського, ѐкий закінчив 

Одеський музичний коледж у 1900 році. Тому можна сказати, що 

скрипкова школа Одеси, заснована в 1897 році першими вчителѐми 

музичної школи Й. Перманом та Й. Карбульком, надала потужний імпульс 

її плідному розвитку, що триваю й донині. Послідовники ціюї школи 
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протѐгом багатьох років працявали в Одеській музичному коледжі, 

продовжуячи й розвиваячи фундаментальну праця своїх наставників. 

П. Столѐрський продовжував розвивати музичні традиції Й. Карбулька в 

своїй приватній музичній школі, а з 1920 року – в Одеській консерваторії. 

Основними принципами навчаннѐ гри на скрипці були: прискіплива 

робота з технічного розвитку скрипалів, емоційне тепло виконаннѐ, широкі 

штрихи, чистота високотонової інтонації, ритмічна точність тощо. Всі ці 

творчі принципи культивувалисѐ засновниками скрипкової школи м. Одеси 

Й. Перманом і Й. Карбульком в один і той самий час (Colegio de Música de 

Odessa, 1997, р. 135). 

У 2000 році ці методи були вклячені в навчальну програму музичних 

консерваторій Еквадору (нині художніх коледжів) за сприѐннѐ викладача 

Мануелѐ Рохаса (Ministerio de Educaci n, Cultura y Deportes de Ecuador, 

2000, с. 1), ѐкий навчавсѐ в міста Одеса, що сприѐло уніфікації навчальних 

програм консерваторій Еквадору.  

Класична російська школа в цілому виступаю за те, щоб тримати арку в 

нижній частині індексу, на третій фаланзі, щоб отримати більшу звукову 

продуктивність за менших зусиль. У цьому контексті також слід згадати, крім 

ініціаторів створеннѐ Одеської школи, одного з творців російської школи, 

видатного педагога Леопольда Ауера, ѐкий працявав із О. Шевчиком та 

іншими, і навчив багатьох видатних скрипалів 60-х рр. Він прагнув, перш за 

все, досѐгненнѐ чистоти звуку й точності, чеснот, ѐкими зазвичай володіять 

виконавці Сходу. Турбота про величність, чіткість та продуктивність 

спричинила прорив у технічній майстерності виконаннѐ на інструменті, і 

багато разів розігрувалисѐ ефекти, щоб спокусити й зачарувати. Це був час 

зіркових скрипалів. Деѐкі інші талановиті виконавці, такі ѐк І. Менухін, також 

змогли досѐгти великого і глибокого стиля. О. Шевчик (за методам ѐкого ми 

написали стаття) навчив багатьох скрипалів. Длѐ нього, перш за все, 

важливоя ю техніка. Тільки післѐ оволодіннѐ й роботи над технікоя можна 

почати вирішувати проблеми інтерпретації. Сьогодні таке баченнѐ може 

здатисѐ немислимим, але все ще ю професори, ѐкі, не відступаячи від своїх 

відомих методів, роблѐть аналогічним чином. 

Наголосимо, що в Еквадорі згідно з міністерськоя угодоя № 5614 від 

17 листопада 1997 року та угодоя про політичну реформу від 24 червнѐ 1998 

року, опублікованоя в офіційному реюстрі від 9 липнѐ 1998 року, музичну 

освіту до 2015 року можна було отримати тільки в консерваторіѐх, навчаннѐ в 

ѐких розділене на три рівні: початковий, технічний і технологічний. 
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Початковий рівень триваю шість семестрів. Результатом навчаннѐ на 

початковому рівні була сформованість в учнів ритмічних елементарних 

слухових навичок, уміннѐ графічно подавати музичний твір та здатність чисто 

виконувати твори на музичному інструменті. Зауважимо, що в Еквадорі 

встановлено мінімальний вік початку навчаннѐ гри на скрипці – сім років. 

Технічний рівень спрѐмований на розуміннѐ й виконаннѐ слухових 

ритмічних елементів і формуваннѐ здатності гри на інструменті в ѐкості 

соліста популѐрних груп протѐгом шести семестрів.  

Технологічний рівень – це найвищий рівень навчаннѐ гри на скрипці. 

Означений рівень передбачав формуваннѐ навичок управліннѐ музичноя 

системоя в її практичних теоретичних аспектах, здатність аналізувати музичні 

особливості й доречність в інструментальному виконанні вокалу академічних 

і популѐрних стилів ѐк соліста і члена симфонічних і популѐрних груп (Revista, 

memoria hist rica del conservatorio de música, 2004). 

Констатуюмо, що до сьогодні в результаті реформи, проведеної 

міністерством, отримати музичну освіту в Еквадорі можна лише у двох 

закладах освіти: мистецьких коледжах, де викладаятьсѐ початкові й 

технічні предмети, та консерваторіѐх, де студенти маять можливість 

отримати диплом вищого рівнѐ.  

У консерваторіѐх готуять учнів на основі навчального посібника і з 

використаннѐм дуже вузької навчальної програми, а мистецькі коледжі 

маять багаторічний курс підготовки та спеціальну навчальну програму. 

Результатом навчаннѐ ю отриманнѐ слухачами професійної підготовки та 

можливості продовженнѐ навчаннѐ мистецтву третього ступенѐ.  

Крім методів російської школи, що використовуятьсѐ в еквадорських 

закладах музичної освіти, активно використовуятьсѐ метод Орфа або метод 

Судзукі. Перший метод пов'ѐзаний із великим композитором і педагогом 

Карлом Орфом, ѐкий бере за основу ритм мови і надаю великого значеннѐ 

багатій традиційній лінгвістичній спадщині: римі, приказкам, скоромовкам 

тощо. Ритм народжуютьсѐ з мови і поступово й систематично переноситьсѐ на 

музику з використаннѐм мелодій з двох, трьох і чотирьох нот. Означений 

метод розроблѐвсѐ Карлом Орфом протѐгом трьох років (між 1930 і 1933 

роками). Намір полѐгав у розробленні нового підходу в музичному навчанні. 

Таким чином, він прагнув до об'юднаннѐ вільного руху, гімнастики, музики й 

танця. Подібно Ж. Далькрозу, К. Орф стверджую, що музичний досвід 

вклячаю в себе все наше тілесне вираженнѐ. Музичне навчаннѐ пов'ѐзане з 

промовоя, рухом і танцем. Методологіѐ – групова і активна, що означаю, що 

вчитель адекватно володію груповоя динамікоя. Ідеї методу Орфа 
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відображені в п'ѐти книгах «Музика длѐ дітей» (Musik Für Kinder). Відправноя 

точкоя ю виконані й усні дитѐчі пісні кожної громади та народного 

фольклору. Прагнучи максимально узагальнити і спростити матеріал, у 

кожній із книг розглѐдаятьсѐ наступні аспекти. Перша книга – «Я працяя за 

пентатонікоя». Основний режим опрацьований у другій та третій книгах, 

другорѐдна мода опрацьовуятьсѐ в четвертій та п’ѐтій книгах. Відправноя 

точкоя ю спадна мала третина, поки не буде завершена пентатоніка. Порѐдок 

введеннѐ нот ю наступним: соль, мі, лѐ, до і ре. Згодом додаютьсѐ нота фа і сі. 

П'ѐтирічні діти не знаять нот, написаних на нотоносеці, і використовуять 

мелодії з двох-п'ѐти нот до восьми років. Пісні виконуятьсѐ в класі за 

допомогоя жестів, перкусії тіла та/або невеликого ударного інструменту. 

Ритмічна частина розвиваютьсѐ зі словесного вираженнѐ: проголошеннѐ слів, 

рѐдків і рим. Все це супроводжуютьсѐ рухом і перкусіюя тіла: плесканнѐм у 

долоні, ударами по різних частинах тіла, постукуваннѐм по ступнѐх, 

клацаннѐм пальцѐми й мімікоя. Цей метод також надаю важливість 

використання ваг. Використовуятьсѐ пентатонічні гами, оскільки вони 

ѐвлѐять собоя діатонічну пентатоніку, ѐка ю результатом видаленнѐ 

привабливих нот із діатоніки. Найчастіше використовуятьсѐ фа, соль і мажор, 

а також їх відносні мінори: ре, мі і лѐ відповідно. Також використовуятьсѐ 

модальні гами, зокрема іонічні -do-, доричні -re-, фригійські -mi-, лідійські -fa-, 

давньогрецькі -sol- і еолійські -la-. Також основні гептатоніки -до, фа і соль- та 

другорѐдні -лѐ, ре і мі-. Як було зазначено вище, тіло ѐк ударний інструмент 

широко використовуютьсѐ з чотирма звуковими площинами: свистѐчі пальці, 

долоні – долоні, коліна – руки на колінах та ступні – удари по землі. Це 

вправи на імітація, читаннѐ, імпровізація і творчість. В інструментації беруть 

участь тільки тілесні інструменти, ѐкі можуть змішуватисѐ з іншими 

інструментами – голосом, саморобними інструментами, перкусіюя 

невизначеноя і певної висоти, флейтоя тощо. У самому елементарному 

навчанні, хоча, звичайно, не тільки в ньому, використаннѐ імітації ю дуже 

важливим. Таким чином, учні імітуять пропозиції вчителѐ, такі ѐк ритмічні 

відгомони. У цьому методі особлива увага приділѐютьсѐ творчості та 

імпровізації, ѐка починаютьсѐ з ранньої музичної посвѐти. Спочатку з 

використаннѐм найпростіших елементів: тілесних інструментів, голосу, малих 

перкусій тощо. І все це через наполегливі прості питаннѐ й відповіді, з самого 

початку використовуячи елементарні музичні форми – канон, рондо. Також 

із самого початку використовуютьсѐ ритмічна квадратура. Вона складаютьсѐ з 

використаннѐ музичних фраз із вісьмома імпульсами – чотири такти по два 

імпульси. Ритм, інструменти, рух і мова – у їх подвійному аспекті співу і 
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драматизації – це інтегровані дії, нероздільні в Orff-Schulwerk. Длѐ методу 

Орфа ю характерним використаннѐ важливого інструментального матеріалу, 

розробленого самим автором длѐ музичної освітньої практики. Ми можемо 

вважати цей матеріал найбільш корисним длѐ колективного шкільного 

інструментарія ѐк через привабливість, ѐку він надаю на дитини, так і завдѐки 

його характеристикам. Що стосуютьсѐ характеристик цих інструментів, ми 

можемо стверджувати, що вони ю ѐкісними інструментами, тобто вони – не 

іграшки. Якість ю дуже важливоя, особливо з урахуваннѐм ударних інстру-

ментів з певноя висотоя і, в основному, записуячого пристроя сопрано. 

Метод Судзукі – це добре відома форма навчаннѐ грі на музичному 

інструменті. Він в основному призначений длѐ навчаннѐ дітей, хоча даю 

хороші результати й у дорослих. Основна ідеѐ навчаннѐ – розглѐдати талант 

ѐк щось, що можна розвивати, практикувати й покращувати. Отже, схильність 

до музики – це теж щось культурне, що можна просувати, і не обов'ѐзково 

щось уроджене. Цѐ формула навчаннѐ призначена длѐ скрипки, оскільки її 

творцем був скрипаль, але вона також застосовуютьсѐ длѐ навчаннѐ будь-

ѐкого інструменту. Метод музичного навчаннѐ Судзукі враховую такі важливі 

цінності, ѐк підтримка й заохоченнѐ батьків до навчаннѐ дітей, а також ранній 

початок музичного досвіду. Цей метод також оріюнтований на підкріпленнѐ 

позитивного характеру й індивідуальну оцінку еволяції. Кожен прогресую в 

своюму власному темпі, і кожен крок, навіть найменший, заслуговую 

підкріпленнѐ (Jorquera Jaramillo, 2004). 

До теперішнього часу в результаті реформи міністерських угод цей 

вид освіти був розділений між двома закладами освіти: художні коледжі, 

де викладаятьсѐ початкові і технічні предмети, і консерваторії, де студенти 

маять доступ до отриманнѐ диплома вищого рівнѐ. Навчальна програма 

консерваторії ю обмеженоя, тоді ѐк коледж мистецтв пропоную ширший 

курс підготовки і спеціальну навчальну програму.  

Усе це впливаю на те, що в основі вивченнѐ гри на скрипці немаю 

міцного підґрунтѐ длѐ продовженнѐ належного професійного навчаннѐ, 

оскільки, ѐк відомо, навчаннѐ гри на скрипці в Еквадорі здебільшого ю не 

чисто професійним, а радше хобі. Студенти, ѐкі стаять на професійний 

шлѐх, стикаятьсѐ з низкоя перешкод длѐ продовженнѐ навчаннѐ на 

наступних рівнѐх, і вищезгаданий технічний рівень не відповідаю деѐким 

очікуваннѐм студентів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. З роками 

еквадорська скрипкова школа поступово розвиваласѐ. Вплив викладачів з 

інших країн сприѐв розвитку ѐкісного навчаннѐ гри на скрипці. Однак існуять 
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деѐкі причини, за ѐкими в даний час скрипалі не можуть отримати доступ до 

різних видів освіти, і деѐкі рішеннѐ про внесеннѐ змін у кінцевому підсумку 

призводѐть до пропозицій, ѐкі уповільняять прогрес у правильному вивченні 

цього інструменту. Деѐкі угоди повинні бути переглѐнуті, з тим, щоб скрипалі 

в цьому регіоні могли отримати ѐкісну освіту.  

ЛИТЕРАТУРА 
Colegio de Música de Odessa (1997). Odessa. 
Ministerio de Educaci n, Cultura y Deportes de Ecuador (2000).  
Gu a metodol gica para la ense anza inicial de viol n (2015). Ecuador. 
Revista, memoria hist rica del conservatorio de música “Salvador Bustamante Celi” (2004). 

Loja, Ecuador. 
Rodr guez S nchez, A. (2013). La pr ctica del viol n Vinculada a otras manifestaciones 

Art sticas en el contexto actual (Tesis en opci n al t tulo acad mico De M ster en 
procesos formativos de la Ense anza de las Artes). Universidad de las artes, ISA.  

Auer, L. (1980). Violin playing as I teach it. Courier Corporation. 
Jorquera Jaramillo, M. C. (2004). M todos hist ricos o activos en educaci n musical. Revista 

de la Lista Electr nica Europea de Música en la Educaci n. 

РЕЗЮМЕ 
Рохас Галик М. А., Рохас Луденья М. Х. Процесс преподаваниѐ и обучениѐ игре 

на скрипке и влиѐние советской музыкальной школы скрипки на образование скрипача 
в Эквадоре.  

В статье описан тип скрипичной школы, котораѐ имела место в Советском 
Соязе, и проанализировано ее влиѐние на развитие скрипичной школы в Эквадоре, в 
частности городе Лоха, котораѐ была создана усилиѐми эквадорских студентов и 
преподавателей. Освещены особенности обучениѐ игре на скрипке в различных 
школах и музыкальных консерваториѐх страны. Проанализированы такие методы 
обучениѐ, как метод Орфа или метод Судзуки, наиболее часто используемые в 
процессе обучениѐ музыке в целом и игре на скрипке в частности в художественных 
колледжах и консерваториѐх Эквадора. 

Ключевые слова: скрипка, образование, обучение, уровень. 

SUMMARY 
Rojas Galike M.A., Rojas Ludeña M. J. Process of teaching and learning the violin and 

the influence of the Soviet violin musical school on the education of violinists in Ecuador. 
The article shows the type of teaching offered in different Ecuadorian institutions as 

well as a little explained the Odessa violin school, where the different teachers who formed 
the basis of violin study in Loja, Ecuador, came from. The formative processes of the violinist 
are centralized in the development of technical and expressive skills, which have generally 
been developed through individual classes, which are favors formation of a performer who is 
linked as a solo musician, member of a symphony orchestra, chamber orchestra, among 
other functions. Ecuadorian violinists, who had studied in the former Soviet Union, came to 
the country to impart their knowledge acquired over the years. In the different schools and 
conservatories of Ecuador, apart from many methods that are used as the Suzuki method, 
the basic principles of English violinist pedagogy, as it is commonly known, were included in 
the curriculum, where the emotional interpretation of a work is considered from a young age. 
The basic principles of violin pedagogy were meticulous work in the technical development of 
violinists, the emotional warmth of performance, the broad touch of the violin, the purity of 
the high-tone intonation, rhythmic precision and others. The classical English school in 
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general advocates holding the arch to the bottom of the index, on the third phalanx, to 
obtain a greater sound performance at the price of a low effort. In Ecuador, music education 
generally consists of conservatories and music colleges, in which three levels of learning were 
divided into initial, technical for schools and technological for conservatories. 

Key words: violin, education, learning, level. 
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SCHOOLCHILDREN’S NATIONAL CULTURE FORMATION BY MEANS OF FOLK-

SONG CREATIVITY 
 

The aim of the article is to highlight the key positions of planning the process of 
methodological training of future musical art teachers, which provides a step-by-step 
acquaintance with the effective methodological tools for the formation of national culture of 
schoolchildren by means of folk-song creativity. The study was conducted using the methods of 
theoretical analysis, induction, modeling of pedagogical situations, generalization of theoretical 
and methodological recommendations. The research devoted to the formation of methodological 
and ethnocultural competences of future musical art teachers in the context of practice-oriented 
activity are analyzed. The algorithm of methodological preparation of students for 
schoolchildren’s national culture formation is defined. The gradual acquaintance of students with 
a set of methods aimed at involving schoolchildren in folk-song creativity is substantiated. 

Key words: methodological preparation, musical art, national culture, folk-song 
creativity. 

 

Introduction. Professional training of future musical art teachers is always 

focused on a certain direction of the educational process. This is due to the multi-

vector nature of future music-pedagogical activity, when one person combines a 

musician-performer, composer, choirmaster, art critic, and most importantly – a 

teacher who is ready to apply the experience gained during training in his/her 

future pedagogical activity. Preparation of future musical art teachers for the 

formation of schoolchildren’s national culture is a complex process that involves 

knowledge of the history of cultural development of their people, assimilation and 

performance of musical works that reflect the worldview values of the people, 

understanding the artistic-intonational features of folk melodies. However, 

without the internal need to pass on the cultural heritage of their people to the 

next generation, without awareness of effective methods and techniques of 

forming the national culture of schoolchildren at music lessons, all the experience 

remains unused. In the process of acquainting students with the methods of 

teaching musical art lessons at school, there is a transformation of professional 
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knowledge and performance skills into pedagogical competences, which are 

aimed at finding effective ways to involve schoolchildren in music culture. That is 

why the student’s awareness of the peculiarities of the folk worldview, which is 

engraved in folk-song creativity, from a holistic understanding of the picture of 

national cultural heritage, depends on his ability to apply the acquired knowledge 

in practice. Unfortunately, with a fairly full disclosure of issues devoted to the 

methodological training of students at music-pedagogical faculties, the problem of 

training future musical art teachers to form a national culture of schoolchildren 

did not receive proper consideration in theoretical and methodological studies. 

Analysis of relevant research. Conducting analysis of scientific research, it 

should be noted that for a more complete disclosure of the above problem, the 

works of two areas were considered: the first, devoted to the preparation of 

future musical art teachers to work in general secondary education institutions; 

features of the formation of national culture of students while studying at music-

pedagogical faculties. The second is to highlight the problems related to the 

formation of national culture of schoolchildren at musical art lessons, their 

involvement in the achievements of folk-song creativity. Thus, the methodological 

basis was the study of theory and practice of methodological training of future 

musical art teachers and formation of pedagogical experience in the process of 

pedagogical practice (I. Bodnaruk, I. Dikun, Ye. Provorova); formation of national 

culture, ethnopedagogical competences and problems of ethnocultural training of 

future musical art teachers (N. Holubytska, Xu Jiayu, Lu Baowen, L. Soliar, 

O. Tkachenko, Wu Yifang, Zhang Ying, Zhang Yu, Zhou Qian); methodological 

aspects of involving schoolchildren in national traditions, musical folklore, folk-

song creativity (N. Batiuk, O. Lobova, M. Martyniuk, J. Poberezhna, I. Yehorova 

and others). 

Aim of the study is to highlight the key positions of planning 

methodological training of future musical art teachers, which provides 

acquaintance with effective methods of forming the national culture of 

schoolchildren by means of folk-song creativity. 

Research Methods. To achieve the aim of the study the following 

research methods were used: 1) theoretical analysis of scientific and scientific-

methodological sources, which will determine the main directions of 

methodological and practical-pedagogical training of students of music-

pedagogical faculties; 2) content analysis of existing experience in the 

formation of ethnocultural competences of future musical art teachers; 3) 

induction – to identify causal links between the choice of certain pedagogical 

tools and obtaining the desired result; 4) modeling of pedagogical situations – 
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for definition of effective methods of future teachers preparation for 

schoolchildren’s national culture formation; 5) generalization of theoretical and 

methodological recommendations, which will determine the stages of 

acquaintance of students with a set of effective methods of forming 

schoolchildren’s national culture. 

Results. The problem of methodological training of future musical art 

teachers is that mastering the theoretical material at lectures and seminars, 

acquiring performing skills, arranging musical works, participating in various 

festivals and competitions, the student seeks self-realization, primarily as a 

musician and a performer. Awareness of one’s own professional development 

as a teacher does not happen immediately and depends on many factors, 

including individual psychological readiness to teach others and disseminate 

experience, confidence in acquired professional competences and personal 

potential, understanding of social significance of pedagogical activities and 

internal procedural-content motives. The quality of pedagogical activity of a 

future teacher is directly related to his worldview, level of aesthetic and 

spiritual development, intelligence, desire to improve his/her pedagogical skills. 

Let’s consider the main aspects of methodological training of students 

based on modern music pedagogy and the process of developing the ability of 

future musical art teachers to influence the cultural level of students, in 

particular their positive attitude to the achievements of national culture. 

In modern scientific research of T. Bodrova, N. Huzii, Ye. Provorova devoted 

to methodological preparation of future teachers, in particular of musical art, 

efficiency of application of the praxeological approach as an effective factor of 

improvement of practical and pedagogical activity is recognized. Its 

implementation requires special efforts, appropriate conditions and methods in 

order to encourage students to actively learn about their profession. As T. 

Bodrova notes, there is a “sensory-practical interaction of man with the world, 

which can be understood only as a socially significant work in which self-

realization of the individual has a cultural and historical meaning” (Bodrova, 2015). 

From the same position considers the methodological training of future musical 

art teachers Ye. Provorova, defining it as: “the process of music-pedagogical 

training aimed at mastering methodological knowledge, experience, practical skills 

in music education, and the result is methodological preparedness”. The author 

notes that methodological training is a complex systemic integrated formation, 

which provides an organic connection and interpenetration of the following areas 

of training: psychological-pedagogical, poly-artistic, music-theoretical, music-

performing, practical-pedagogical and research (Provorova, 2018). However, to 
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reveal the problem of our study, it is important to highlight not only the essence 

of methodological training, but also the forms and methods of work proposed by 

the authors for its implementation. In her dissertation, Ye. Provorova proposes 

problem-situational methods that activate the mechanisms that cause in the 

individual the emotional state inherent in problem situations, when there is an 

emotionally conscious assimilation of moral values. In order to correlate emotions 

embedded in a musical work with the person’s own emotions, the author 

proposes a method of correlation and regulation of emotional states. Of particular 

importance for the creation of the “moment of formation” of the teacher’s 

personality are suggestive methods that activate the mechanisms of self-

organization, influencing the change of his/her values and professional 

aspirations. To reinforce the emotional perception of a piece of music, the author 

proposes to use the method of internal intonation, which at the subconscious 

level deepens the emotional and sensory experience of the student. An important 

aspect of methodological training is the ability of students to deeply comprehend 

their own pedagogical activities, which helps to activate the method of reflexive 

analysis (Provorova, 2018, p. 327). T. Bodrova, considering methodological 

training from the standpoint of praxeological approach, defines it in particular as 

“a set of educational levers in the system “teacher – student – students” aimed at 

forming methodological knowledge, skills, axiological attitudes and personal 

qualities of future musical art teachers” (Bodrova, 2015). The author notes that 

methodological training should be in constant development in accordance with 

the laws of concentricity. Proposing selection of praxeological levers for optimizing 

the methodological training of future musical art teachers, the researcher 

suggests applying an appropriate set of educational tasks-situations; introducing 

of problem situations of different types, depending on the set methodological 

task; application of algorithmic and heuristic schemes to stimulate learning 

productivity; implementation of pedagogical (methodological) support in the 

process of mastering professional disciplines by students (Bodrova, 2015, p. 11). 

The result of methodological training is methodological preparedness, 

which scientists define as a rationally organized productive musical-pedagogical 

and methodological activity, the quality of which is determined by: a conscious 

choice of forms, means, methods of work; clear definition of evaluation criteria to 

obtain the desired result; programming of stages of activity which is shown in 

optimum execution of the conceived decisions (efficiency, self-organization of 

time, taking into account psychological and pedagogical factors). No less 

important are the professional and personal qualities of the future teacher, his 

supra-individual resources, creative potential, pedagogical abilities, attitudes, 
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values and worldviews (Provorova, 2018, p. 62). An effective area of 

methodological training is the direct work of students as music teachers. In the 

process of pedagogical practice there is an opportunity to test the methods and 

techniques learned during training, evaluate their effectiveness, self-assess their 

own pedagogical skills, critically evaluate the choice of methods, analyze 

successful and unsuccessful decisions to design a lesson. That is why most 

researchers divide methodological training into methodological-theoretical and 

methodological-practical, the combination of which contributes to the formation 

of methodological competences. I. Bodnaruk defines methodological training as 

“an educational process that provides students with mastery of basic methods 

and techniques of organizing musical and educational work with students” 

(Bodnaruk, 2016, p. 78). The author believes that the discipline that can integrate 

all the knowledge, skills and abilities acquired by students during training is 

“Theory and methods of music education”. Agreeing with this opinion, we believe 

that the process of understanding students’ knowledge of national culture, which 

they have partially mastered in various humanities disciplines, music history, 

music performance disciplines (choral class, vocal class, instrument playing), 

occurs during the development, design and implementation of lessons aimed at 

forming the national culture of schoolchildren. There is a kind of self-analysis of 

methodological and professional competences, from the moment “what I know 

about it” – “whether I can get schoolchildren interested” – “whether I can 

perform a piece of music” – “how best to plan a lesson” – “what methods and 

tasks will help achieve the desired result”. All this encourages the student to 

carefully search for information, its critical analysis, establishment of 

interdisciplinary links, the combination of individual elements of the selected 

cultural phenomenon into a single whole. Of paramount importance for such a 

comprehensive study of the material is properly organized by the teacher 

students’ independent work. Scientists distinguish three levels of independent 

work: “reproductive, reconstructive and creative” (Bodnaruk, 2016, p. 79). 

Focusing on certain levels, methodological preparation of students for the 

formation of national culture of schoolchildren by means of folk-song creativity 

should be carried out in three directions: work with scientific sources that study 

specific phenomena of national culture and its impact on personal development 

(spiritual, moral, artistic and aesthetic, etc. ); selection and systematization of 

musical material; creative design of musical art lessons with a selection of 

effective (innovative) forms, methods and techniques. As methodological 

preparation is connected with acquaintance of students with song creativity of the 

people, search of ways of involving pupils in the field of folklore which, today, is 
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not popular among youth, accordingly, the tasks for independent work should be 

of problem-searching, creative-innovative, cognitive-integrative, modern-

informational and practice-oriented character. For example, we can offer the 

following tasks: 

- to search for a folk song of a certain region of the country and, having 

studied the history of its appearance, to create an artistic-dramatic story in 

which the poetry of the word, the emotional performance of the work and vivid 

imagery are organically combined; 

- to find additional information to the selected folk song, which relates to 

certain features of performance, means of musical expression, features of its 

performance in different regions of the country, modernization of the text, 

genre specifics; 

- to study the process of transformation of a certain folk song (or several 

songs) from its original version of performance and ritual purpose to modern 

arrangements of professional composers and variations of concert and stage 

performance; 

- to reveal the artistic-figurative, sometimes symbolic meaning of the folk 

song by means of associative connections, analogies between the past and the 

present events, human experiences, etc. 

- to trace the process of mastering the richness of folk songs, the 

powerful infusion of folk melodies during the development and formation of 

national schools of composition, which combined in their work national musical 

traditions and achievements of the European musical culture. 

It is common knowledge that planning musical art lessons, the teacher 

implements the purpose and objectives of the current program approved by the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, defined as “formation of students’ 

musical culture, a set of key, subject and interdisciplinary competences in the 

perception and interpretation of Ukrainian and world music culture” (Curriculum 

for secondary schools “Art, grades 5-9”, 2017, p. 4). In view of the above, the 

methodological preparation of the future musical art teacher for the formation of 

schoolchildren’s national culture should focus on the national-cultural context, 

which is thoroughly reflected in the content of the curriculum. For a qualified 

choice of students, among a large number of ethnocultural sources that will meet 

the purpose, educational, upbringing and developmental objectives of the lesson, 

age, perception of students, musical abilities, etc., it is necessary to have formed 

ethnopedagogical competences. In fact, the methodological preparation of 

students for the formation of national culture of schoolchildren should be based 

on already formed ethnocultural and ethnopedagogical competences. 
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H. Filipchuk emphasizes the relationship between pedagogical skills and 

ethnocultural competences of teachers, noting: “the ethnocultural component of 

modern education is concentrated primarily in works of art, folk traditions, 

customs, national values, is a condition for professional development of teachers 

who are carriers and repeaters of ethnic culture” (Filipchuk, 2013). The high level 

of pedagogical skills, in our study of the methodological training of future musical 

art teachers, allows to professionally interpret folk-song creativity, transfer 

cultural information, identify the value potential of the national culture. 

Scholars consider ethnocultural foundations of modern education as a 

necessary basis for the existence of a democratic and humane civil society, 

which can be built only with the developed ethnic competence of all citizens of 

the state, as ethnocultural competence outlines the orientation of the 

individual to knowledge of material sphere, spiritual activity, mental and ethno-

psychological characteristics of people, which is an important factor in relations 

with “other” cultures” (Filipchuk, 2013, p. 7). 

S. Tushulina, who combines pedagogical culture with the ethnic culture of 

the teacher in the general concept of “ethnopedagogical culture of the teacher”, 

expresses a similar opinion, defining it as a complex personal quality, which 

includes moral and ethical orientation of consciousness, ability to cultural 

identification and self-esteem of the own level of ethnopedagogical activity” 

(Tushilina, 2006). The main manifestations of ethnopedagogical competence of a 

teacher, according to the author, are: professional education, mastery of 

ethnopedagogical technologies, moral and mental upbringing, presence in 

interaction with students of a humanistic dominant (Tushilina, 2006). 

It should be noted that in recent years in the scientific discourse related 

to musical and pedagogical training of future musical art teachers there have 

appeared studies on the formation of ethnopedagogical culture, 

ethnopedagogical, ethnocultural and intercultural competences, development 

of national cultural traditions of the world in the practice of studying various 

disciplines. In accordance with the aim of our study, we think it is expedient to 

review methodological aspects of future musical art teachers professional 

training, proposed by the authors, in the above positions. 

In U Ifan’s methodological recommendations devoted to mastering by 

students of music-pedagogical faculties of basic multicultural competences, 

special attention is paid to the methodology of using pedagogical potential of 

folklore. The process of formation of multicultural competence is considered 

taking into account the cultural diversity of multinational states. As a result of 

the special course offered by the author, students had to be aware of the 
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pedagogical potential of national culture, in particular the influence of folklore 

on the cultural development of the individual; navigate the range of 

ethnocultural and ethno-artistic competences of a music teacher; 

independently determine ways and methods of improving their own 

ethnocultural and multicultural competences, analyze folklore material 

(specifics, patterns of development, way of life, artistic-aesthetic influence), be 

able to apply interactive methods in the process of involving students in folk 

musical art (U Ifan, 2011). It is interesting to review the proposed methods, 

which allowed to achieve these goals. The basis of the methodological tools 

were the so-called simulation methods, namely: non-game simulation methods 

(case study, solving practical problems, development or modification of 

scenarios, incident review) and game simulation methods (role and business 

games, modeling teacher activities in class) (U Ifan, 2011, p. 239). 

Given that in our study the main means of forming the national culture of 

schoolchildren is folk-song creativity, we’ll consider modern works, which 

highlight the processes of ethnopedagogical culture formation of future 

musical art teachers during choral and vocal classes. Thus, N. Holubytska 

proposed to carry out vocal and choral training based on the principles of folk 

pedagogy. To implement the system of values of Ukrainian folk pedagogy, the 

author proposes to use musical folklore and national music as a basis in the 

process of teaching professional courses; to use the means of Ukrainian ethno-

musical pedagogy during the selection of vocal and choral exercises, short 

chants and elements of longer melodies of Ukrainian folk songs; to work out 

various technical difficulties on the material of musical phrases and sentences 

from the works of Ukrainian composers (Holubytska, 2019, p. 8). Agreeing with 

the opinion of N. Holubytska, we believe that use of folk-song creativity in the 

process of vocal and choral classes not only as a repertoire, but also as a 

material for vocal practice contributes to the enrichment of the intonation and 

art fund of future teachers of music. A significant number of researchers note 

that development of ethnically similar melodies, artistic images of which 

preserve the worldview of the people, its spiritual and moral priorities, has a 

beneficial effect on the development of musical abilities and personal 

awareness of one’s own national identity. It is important that the above-

described vocal and choral performance experience is further used by the 

future musical art teacher in the process of vocal and choral activities with 

schoolchildren. Such extrapolation of experience is possible under certain 

conditions, namely: professional and psychological readiness to introduce 

worldview and moral values of the people by means of folk-song creativity; 
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ability to find common and different characteristics in different genres of folk 

music; knowledge of methods and means of artistic communication; ability to 

select appropriate methodological tools, integrating general pedagogical 

methods with methods of art teaching, in the process of involving students in 

the creation of various interpretations of both folk songs and works of modern 

national musical art. 

An interesting experience of involving future musical art teachers in the 

ethno-mental traditions of the people in the process of preparation in the 

piano class describes O. Rebrova. Based on the principle of integration of 

education, the author notes: “not only folklore and folk art have mental 

characteristics, but also the composer’s work, as the composer is the bearer of 

a particular ethnic group, its cultural, artistic, musical traditions” (Rebrova, 

2007, p. 65). The scientist proposes to involve students in the national culture 

by “forming a figurative artistic and intonational representation of a certain 

musical style, composition school” (Rebrova, 2007, p. 65). 

Xu Jiayu, studying the specifics and current trends of ethnocultural 

training of students at music-pedagogical faculties, identifies the following 

positions: mastering and understanding the components of spirituality, 

national educational ideals and material culture of the people; operation and 

application in practice of methods and means of ethno-musical pedagogy; 

ability to represent and broadcast their culture in a diverse environment of 

world ethnic cultures; implementation of professional activities taking into 

account the multicultural educational environment (Xu Jiayu, 2017). It should 

be noted that methods, proposed by the author, were aimed at forming a 

professional component of ethnocultural training of future musical art teachers 

to work with schoolchildren. Among them: a set of methods of improvisational 

processing of musical samples; figurative-demonstration methods that provide 

artistic illustration of verbal explanations, musical colloquia and quizzes; groups 

of verbal and empirical methods; binary methods; method of comparing 

different interpretations of the work, analysis of means of expression and 

determination of ethnocultural potential (Xu Jiayu, 2017, p. 171). 

Summarizing the scientific and pedagogical experience in the 

methodological preparation of future musical art teachers for the formation of 

national culture of schoolchildren, we note that this is a multifaceted and 

complex process that requires introduction of a set of systemic changes in the 

educational process at music-pedagogical faculties. First, curricula must have a 

national and cultural core, which would be based on the national artistic and 

intonation mentality. As a rule, this content parameter is reflected in special 
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(elective) courses devoted to a certain cultural, ethnographic or folk music 

topic. However, it is necessary that such a context permeates all basic 

disciplines. For example, the course of harmony is usually based on the study of 

the laws of Western European music. Classes on the main musical instrument 

have great opportunities, where the teacher can include in the program for 

students works of Ukrainian composers, in particular contemporary ones. 

Secondly, the factor of mastering the intonation features of folk-song creativity 

in the vocal class, performing choral arrangements or creating interesting 

improvisations in ensemble work is of constructive importance. Folklore 

research activities of students can be of special importance in the process of 

their training. However, the unifying (core) discipline is “Methods of teaching 

music at school”, which is directly related to teaching practice. Thanks to these 

two areas of training, students have the opportunity to systematize the 

national and cultural content developed in other disciplines, to master 

integration mechanisms that will synthesize elements of culture, consider them 

in artistic integrity, learn to use as educational, upbringing and creative-

developmental material in practical-pedagogical activity. 

The process of methodological preparation of future musical art teachers 

for the formation of national culture of schoolchildren by means of folk-song 

creativity should be carried out systematically, in accordance with the goals and 

objectives. Let’s consider the stages of acquaintance with effective 

methodological tools. At the first stage, it is expedient to introduce methods that 

will influence reorientation of students’ training from the vector of development 

of national cultural achievements to the vector of pedagogical activity. There is a 

kind of transformation – from realization of “what do I know?” through 

understanding “why can I teach?” to the question “how to teach?” and motivation 

to find effective methodological tools for “how to teach to be interesting, modern 

and effective”. At the next stage, students should be acquainted with the methods 

used in various activities at music lessons (in the process of vocal and choral work, 

perception and analysis of musical works, acquaintance with music-theoretical 

material, etc.), however, their development should be aimed at revealing the 

ethnopedagogical and cultural potential of folk music and national art. At the third 

stage, students should get acquainted with methods that activate the emotional 

response in the process of perception of folk songs, affect the artistic, aesthetic, 

value and moral qualities of students. The fourth stage of methodological 

preparation of future musical art teachers for the formation of national culture of 

schoolchildren is to acquaint students with methods that will integrate, generalize, 

present educational material, create a single dramatic line of the lesson. 
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Conclusions. Thus, the theoretical analysis of scientific-pedagogical and 

methodological sources allowed to determine that the main aspects of 

methodological and practical-pedagogical training of students of music-

pedagogical faculties are: active knowledge of students of their profession 

through the application of praxeological approach in teaching; awareness of the 

social significance of artistic-pedagogical activities; mastering methodological 

knowledge on the implementation of various areas of musical creativity (vocal, 

instrumental, musical-improvisational, choral, etc.). Methodological preparation is 

carried out in the process of using a set of methods by teachers that activate the 

mechanisms of thinking associated with solving problem situations, awareness of 

the value, artistic, aesthetic and emotional context of musical works, activation of 

emotional experience in the process of mastering musical material, 

comprehension of one’s own practical and pedagogical aspirations; organization 

of practice-oriented independent work. Content analysis of the existing 

experience of ethnocultural training of future musical art teachers has shown that 

this issue is quite relevant and is considered by scientists as an integral component 

of general professional, including methodological training. The combination of the 

main aspects of methodological and multicultural training of future musical art 

teachers allowed to determine the directions of methodological training of 

musical art teachers for the formation of national culture of schoolchildren by 

means of folk-song creativity. These areas direct students’ training to 

acquaintance with scientific sources that reveal specific phenomena of national 

culture and its impact on personal development; selection and systematization of 

musical material; creative design of music lessons with a selection of effective 

(innovative) forms, methods and techniques of music-pedagogical activity. In 

accordance with these areas, it is proposed to plan the process of acquainting 

students with a set of effective methods of forming the national culture of 

schoolchildren, which takes into account the main components of artistic-

pedagogical activities of musical art teachers. 
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РЕЗЮМЕ 
Чен Хань. Методическаѐ подготовка будущих учителей музыкального искусства 

к формирования национальной культуры школьников средствами народно-песенного 
творчества. 

Целья статьи ѐвлѐетсѐ освещение клячевых позиций планированиѐ процесса 
методической подготовки будущих учителей музыкального искусства, котораѐ 
предусматривает поэтапное ознакомление с эффективным методическим 
инструментарием формированиѐ национальной культуры школьников средствами 
народно-песенного творчества. Исследование выполнено с применением методов 
теоретического анализа, индукции, моделированиѐ педагогических ситуаций, 
обобщениѐ теоретических и методических рекомендаций. Проанализированы 
исследованиѐ, посвѐщенные формирования методических и этнокультурных 
компетентностей будущих учителей музыкального искусства в контексте 
практико-ориентированной деѐтельности. Определен алгоритм методической 
подготовки студентов к формирования национальной культуры школьников. 
Обоснована поэтапность ознакомлениѐ студентов с комплексом методов, 
направленных на привлечение школьников к народно-песенному творчеству. 

Ключевые слова: методическаѐ подготовка, музыкальное искусство, 
национальнаѐ культура, народно-песенное творчество. 

АНОТАЦІЯ 
Чен Хань. Методична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до 

формуваннѐ національної культури школѐрів засобами народно-пісенної творчості. 

Метоя статті ю висвітленнѐ клячових позицій плануваннѐ процесу 

методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, ѐка передбачаю 

поетапне ознайомленнѐ з ефективним методичним інструментаріюм формуваннѐ 

національної культури школѐрів засобами народно-пісенної творчості. 

У роботі здійснено теоретичний аналіз науково-педагогічної та методичної 

літератури, ѐка досліджую проблеми методичної, практико-педагогічної та 

етнокультурної підготовки студентів музично-педагогічних факультетів.  

Визначено напрѐми методичної підготовки учителів музичного мистецтва до 

формуваннѐ національної культури школѐрів засобами народно-пісенної творчості, 

ѐкі спрѐмовуять підготовку студентів на ознайомленнѐ з науковими джерелами, що 

досліджуять конкретні феномени національної культури та її вплив на розвиток 

особистості; відбір і систематизація музичного матеріалу; творче проюктуваннѐ 

уроків музичного мистецтва з добором ефективних (інноваційних) форм, методів, 

та прийомів музично-педагогічної діѐльності. Відповідно до означених напрѐмів, 

запропоновано поетапне ознайомленнѐ студентів із комплексом діювих методів 

формуваннѐ національної культури школѐрів. Серед груп методів, з ѐкими доцільно 

ознайомити студентів, виділено:  методи, що сприѐять переоріюнтації навчаннѐ 
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студентів з вектору освоюннѐ національних культурних здобутків у вектор 

педагогічної діѐльності;  методи, ѐкі застосовуять у різних видах діѐльності на 

уроках музичного мистецтва (хоровий спів, музично-ритмічна діѐльність, слуханнѐ 

музичних творів, імпровізаціѐ, гра на музичних інструментах тощо), однак, їх 

опрацяваннѐ маю бути спрѐмовано на розкриттѐ етнопедагогічного й культурного 

потенціалу народного і національного мистецтва; методи, що спрѐмовані на 

активізація емоційного відгуку учнів у процесі сприйманнѐ народно-пісенної 

творчості, на формуваннѐ художньо-естетичних, ціннісних та моральних ѐкостей 

учнів; методи, що дозволѐть інтегрувати, узагальнявати, презентувати 

опрацьований матеріал.   
 

UDC 378.018.54.091.2:784.071.2](510+477)(043.3) 
Zhang Lianhong  

Sumy State Pedagogical University  
named after A.S. Makarenko 

ORCID ID 0000-0002-7416-3705 
DOI 10.24139/2312-5993/2020.09/500-512 

 

DEVELOPMENT OF VOCAL TRADITIONS IN CHINA AND UKRAINE: HISTORICAL 

CONTEXT 
 

The article reveals the features of vocal traditions development in China and Ukraine 
in the historical context. The stages of vocal traditions development in China and Ukraine are 
outlined. The essential characteristics of vocal traditions at each stage of development in the 
studied countries are defined. The comparative analysis of both vocal traditions enabled 
defining the main differences and the common features in the development of the studied 
phenomenon. The differences lie in the fact that Ukrainian vocal tradition has been 
constantly improving, while Chinese – has experienced periods of decline; in China the basis 
of vocal training is philosophical, while in Ukraine – spiritual. The common features include 
implementation of foreign experience in the content of vocal education and training of 
vocalists in various fields – academic and folk, as well as the spread of pop singing. 

Key words: vocal traditions, development, historical context, China, Ukraine. 
 

Introduction. China and Ukraine are the countries, where vocal art is 

traditionally highly valued, and training of highly qualified vocalists is one of the 

priorities for the development of higher music education. 

Today, vocal art in China is far ahead of its theoretical understanding. 

Professional vocal training, its pedagogical support, performing abilities of 

students-vocalists and processes of their realization today have some 

contradictory pedagogical approaches that complicates organization of 

educational work in this sphere. In Ukraine, vocal training is constantly 

developing, taking into account the challenges of the XXI century.  

In order to better understand the modern state of vocal training in both 

countries, we think it is necessary to study their vocal traditions in historical 

context. 
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Analysis of relevant research. Different aspects of vocal training 

development have been studied by such Chinese and Ukrainian researchers as 

Xu Hailin, Shi Weizheng, Cao Yanli, Chen Xihai, Sun Peiting, Wang Bingzhao, 

Wang Yuine, Zhang Hao, Zhang Xiong, Lin Lin (China), V. Bahadurov, 

V. Bilichenko, B. Hnyd, L. Hryn, Yu. Hryshchenko, D. Yevtushenko, V. Ivanov, 

A. Kozytskyi, M. Lvov, O. Mykhailychenko, I. Nazarenko, O. Sleptsova, M. Yarova 

and others (Ukraine). 

At the same time, we haven’t found the studies, which would 

comprehensively reveal the genesis of vocal traditions in Ukraine and China. 

Taking into account the above mentioned, the aim of the article is to 

reveal the features of vocal traditions development in China and Ukraine in the 

historical context. 

Research methods. To reach the desired objectives, the method of 

diachronic-comparative and synchronous-comparative analysis of literary 

sources and official documents was used, that enabled singling out the stages 

of development of the studied phenomenon in China and Ukraine and giving 

characteristics of the main changes in both countries. 

Research results. Determining the peculiarities of vocal traditions 

development in China and Ukraine involves identifying the corresponding stages, 

which highlight the essential changes, that occurred in the studied phenomenon. 

The criteria for distinguishing the stages of vocal traditions development 

in both countries are the following: 

1) historical context; 

2) leading socio-cultural conditions; 

3) influence of socio-political factors; 

4) internal patterns of development of vocal art specialists training in the 

system of higher music education. 

Diachronic-comparative and synchronous-comparative analysis of a 

significant number of primary sources, namely normative documents, scientific 

publications has allowed to state that the stages of development of the studied 

process in China are as follows: 

Stage 1 (II millennium BC – XIII century BC) – birth; 

Stage 2 (XIV–XI centuries BC – XIII centuries AD) – formation; 

Stage 3 (XIV – late XIX century) – traditional; 

Stage 4 (early XX century – 20–30s of the XX century) – massovization; 

Stage 5 (1937–1949) – professionalization; 

Stage 6 (1949–1965) – institutionalization; 

Stage 7 (1966–1976) – decline; 
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Stage 8 (1976–1990) – reformation; 

Stage 9 (from 1990 – to the present) – modern. 

Accordingly, in Ukraine, formation and development of vocal traditions 

took place in the following stages: 

Stage 1 (up to the IX century) – prehistoric; 

Stage 2 (IX–XV centuries) – emergence; 

Stage 3 (XVI–XVII centuries) – reformation; 

Stage 4 (XVIII century) – enlightenment; 

Stage 5 (first half of the XIX century) – academic; 

Stage 6 (late XIX – early XX centuries) – professional; 

Stage 7 (1920s–1980s) – theoretical; 

Stage 8 (90s of the XX century – early XXI century) – modern. 

Periodization of professional vocal education development in China and 

Ukraine is presented in Table 1. 

Table 1 

Development of professional vocal education in China and Ukraine 

China Ukraine 

birth (II millennium BC – XIII century BC)  prehistoric (up to the IX century) 

formation (XIV–XI centuries BC – XIII 
centuries AD)  

emergence (IX–XV centuries) 

traditional (XIV – late XIX century) reformation (XVI–XVII centuries) 

massovization (early XX century – 20–30s of 
the XX century) 

enlightenment (XVIII century) 

professionalization (1937–1949)  academic (first half of the XIX century) 

institutionalization (1949–1965)  professional (late XIX – early XX centuries) 

decline (1966–1976)  theoretical (1920s–1980s) 

reformation (1976–1990)  
 

modern (90s of the XX century – early XXI 
century) 

modern (from 1990 – to the present)   
 

Below, we’ll describe the characteristics of the essential features of each 

of the outlined stage in each country. First of all, let’s turn to determining the 

features of the historical development of the vocal tradition of China. 

It is believed that the history of vocal education in China is less than a 

hundred years old. Note that vocal, as a specialty, is associated with work in 

conservatories and opera houses. However, Chinese researcher Xu Hailin points 

out that Western-style opera appeared in China relatively recently, so some 

researchers date the history of vocal education in China only to the end of the 

XIX century (Xu Hailin, 1997). 

It seems to us that this point of view is superficial, as the criterion is vocal 

education of the conventional “Western type”, and therefore it is noted that in 
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ancient and medieval China, vocal professional education as such did not exist. 

However, the analysis of scientific sources on the problem under investigation 

testifies to the inaccuracy of this interpretation. 

However, in the process of studying this issue, we can say with 

confidence that the vocalist profession in China was formed in antiquity, 

namely since the Shang dynasty (XIV–XI centuries BC). Note that in China, 

Kalne, there already were professional education institutions, which eventually 

became the world-famous music academies “Yue Fu”, “Li Yuan”, “Tai Chan Shu” 

and others. Thus, it is undeniable that development of vocal professional 

education in China has lasted for more than 3,000 years, inheriting the best 

national traditions. 

In addition, it is believed that Chinese civilization is one of the oldest, has 

a long and rich history of about 5,000 years. During this period, formation of 

the Chinese ethnos, Chinese civilization, which has a special mentality and 

traditions passed down from previous to next generation. Therefore, focusing 

on traditions that in some cases are even supported at the state level, in China, 

quite early, in our opinion, began to form a system of education in general and 

music in particular. 

In the context of considering the historical development of vocal 

professional education, in our opinion it should be emphasized that in ancient 

times Chinese music was not only instrumental but also vocal. It seems interesting 

to us that in the Bronze Age, at a time when there was a collapse of the oldest 

state formation into separate small states, the prevailing opinion was that every 

head of state must be as well versed in music as and in public affairs. Thus, 

prototypes of modern conservatories were created, which were considered the 

first professional music education institutions. Among them, the most important 

and widespread were High School (Tak Xue) and Junior School (Xiao Xue). 

In the context of considering the first stage of professional vocal 

education development in China, we note that it reached its peak during the 

reign of the Tang Dynasty (618-907). Tai Chang Shu School became the leading 

institution of professional vocal education. Significantly, the emperors of this 

dynasty attached great importance to the arts and especially music, so Tai 

Chang Shu employed many musicians – 11549 people who danced and sang. 

Vocal teachers were then called “Doctors”. Their system of education was 

divided into high, medium and low levels. And every ten years, all Tai Chang 

Shu teachers took a serious exam to prove their professional qualifications. A 

teacher who passed the examination tests received the position of an official. If 

they didn’t pass the exam, they could get another chance in five years. The 
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students had a period of study of fifteen years. During this period, they passed 

twelve exams – five difficult exams and seven intermediate exams. Students 

who passed these exams were given the opportunity to become teachers of Tai 

Chang Shu. In the case of poor student education, they were entitled to receive 

only a third of the salary after graduation (Chen Xihai, 1995, p. 121-148). 

Thus, we can say that the vocalist profession in China was formed in 

antiquity. 

Within the framework of this study we also consider it necessary to note 

that in ancient China vocalists training was based on philosophical and 

ideological ideas about the relationship between art and the spiritual world of 

man, the integrity and harmony of physical, mental and spiritual forces as a 

basis for high vocal performance. It should be noted that the sources of vocal 

creativity in China were folk songs and dances. It was believed that the unity of 

singing and dancing should be observed in the process of complex 

performance, and in vocal performances it was obligatory to use special looks 

and gestures, which with one or another degree of conventionality expressed 

feelings and emotions. 

An analysis of the scientific literature has shown that further 

development of Chinese vocal art is linked to traditional Chinese opera. The 

Beijing Jinxi Music and Drama Theater (Peking Opera) in the national literature, 

is an ancient theater of classical Chinese drama. It should be noted that it still 

has the status of a national cultural heritage. We note that the Peking Opera 

arose from the merging of a number of local theatrical genres, as a result of 

which it combined high performance technique and literary language wenyan 

with dynamic battle scenes and circus tricks. 

We are convinced that the knowledge of vocal education traditions of 

ancient China contributed to the development of modern vocal professional 

education, as these traditions have been preserved in modern society. At the 

same time, they were combined with Western professional traditions. As a 

result, a modern Chinese vocal school was formed. 

Considering the historical development of professional vocal education in 

China, we came to the conclusion that an important period is the 20–30s of the 

XX century. A landmark event for this was Japan’s victory in the Sino-Japanese 

War in 1894. In this regard, the Chinese government decided to send Chinese 

students to study in Japan in order to better understand and gain experience, 

including professional education, in order to withstand the onslaught of Japan. 

As a result, a significant number of youths became students of various 

specialties of Japanese education institutions. 
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Early XX century was marked by the return of some Chinese music 

students from Japan, who became the developers of educational material 

based on foreign and Chinese songs and the founders of a new system of vocal 

education in schools. 

Analysis of the scientific literature on the problem under investigation, 

allowed to identify the main points of modern vocal professional education 

formation in China in the 20–30s of the XX century, namely: 

1. The emergence of Russian music professional schools in China. It is 

believed that modern Chinese vocal art was borrowed from Russia. In the late 

XIX and early XX centuries, Russian vocal art spread in Harbin, where Russian 

musicians founded several professional music schools: in 1921, Harbin Higher 

Music School № 1, in July 1925 – Higher Music School named after A. K. 

Hlazunov. In 1927, Russian musicians together with the Orthodox Church 

opened a music training center (Zhang Hao, 2011). 

2. Emergence of national Chinese professional music schools. The main 

factors in the rapid development of vocal professional education are the 

following: the return of Chinese students who have studied abroad to their 

homeland; strengthening of teaching staff; improving the quality of vocal 

training; opening of new professional music education institutions; arrival of 

new foreign specialists (Zhang Wei, 2005). 

In the 1930s, a large number of music schools organized concerts of 

vocal music in order to promote it and draw attention to new art (Zhang 

Golian, 2006, p. 254-257). 

1937-1949 were characterized by significant difficulties for higher music 

education institutions. The reason for this was historical events, namely the 

war with Japan (1937-1945) and the Chinese Civil War (1946-1949). During the 

war, some institutions were forced to either reduce the duration of training, or 

close altogether. However, as a result of studying the scientific literature, Song 

Jinan noted that despite this, new music schools, faculties and specialties still 

appeared. Thus, it is safe to say that the war hindered the development of 

vocal professional education, but, at the same time, it partly acted as a catalyst 

for its development (Song Jinan, 2012, p. 234-242). 

The next stage in the formation of the Chinese vocal school lasted from 

1949 to 1976. At this time, the Chinese government established HEIs, which led 

to more favorable conditions for vocal professional education. At the same 

time, there were qualitative and quantitative improvements of the teaching 

staff of the HEIs. As Xi Xiyuan noted, in 1966–1976 there was a cultural 

revolution, which had a significant impact on vocal education (Xi Xiyuan, 2004). 
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Based on the analysis of the scientific literature (Yao Wei, 2014), we have 

identified the following main features in the development of the vocal 

education system in this period: 1. Increasing the number of music universities 

and faculties, which created favorable conditions for the development of vocal 

education. 2. Obtaining the status of a conservatory by some music institutions 

(Shenyang, Sichuan and Xi’an). Later, the Tianjin Conservatory and the Chinese 

Conservatory were established. 3. The emergence of Chinese national 

pedagogical materials authored by Chinese scholars. Adaptation of vocal 

professional education to the national Chinese mentality and cultural 

peculiarities. 4. Establishment by the Chinese government of a number of 

professional music organizations, such as the Central Song and Dance 

Ensemble, the Central Symphony Orchestra, the Central Experimental Theater, 

the Central National Song and Dance Ensemble, and others. 5. Organization by 

the Chinese government of various levels of music festivals to raise the level of 

musical art. 6. Establishing musical ties with the countries of Eastern Europe 

and East and South Asia, which were manifested in the touring trips of music 

groups from China to these countries and vice versa. 7. Focus on the 

experience of the USSR in the organization of higher music education, including 

vocal artists training. 8. Admission to the teaching staff of Chinese HEIs 

graduates. 9. Prohibition of any vocal pedagogical activity in 1966-1976. 

The period from 1979 to the present day has been a time of 

transformation. At this time, the concert activities of Chinese artists stimulated 

the development of vocal professional education. This was especially 

noticeable in the 1980s and 1990s, when Chinese singers often won prizes in 

various international competitions. 

Moving on to consideration of Ukrainian vocal education traditions, we 

can state that Ukrainian vocal pedagogy has undergone a multifaceted 

development. It originated from parish and monastery schools, as well as 

schools in the Zaporozhian Sich. In these education institutions it was 

mandatory to study musical disciplines, including vocal training. It can be 

explained by the fact that the latter has always been associated with religious 

worship. Ukrainian musicologists are convinced that the tradition of teaching 

church singing played a major role in the formation of vocal art in Ukraine and 

became an important factor that contributed to the development of national 

musical culture. Note that church singing in Kievan Rus, as well as the traditions 

of its teaching are considered an important component of culture and 

education. Thus, V. Ivanov, who studied the peculiarities of teaching church 

singing, argues that it is one of the mysteries of history, due to “the complexity 
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of combining vocal and verbal principles, and with them the corresponding 

writing” (Ivanov, 1997, p. 5). 

It is determined that the basis of Ukrainian professional vocal school 

formation is singing of church services in Kievan Rus. We owe the appearance 

of church singing in Kievan Rus to the first Byzantine and Bulgarian bearers of 

its traditions. I. Liashenko, whose subject of scientific works was formation of 

professional music education, called church singing “the epicenter of song 

singing” (Liashenko, 1998, p. 3). 

According to V. Ivanov, the emergence of vocal education in Kievan Rus 

was also caused by introduction of Christianity. The scholar claimed that the 

wave of Christian culture brought with it written and vocal education in Rus. 

Moreover, together with Christian teaching, Ukrainian vocal education received 

a developed system of complex notation, a new method of learning vocal 

material and its implementation in practice, both performing and pedagogical 

(Ivanov, 1997, p. 10). 

Emergence of Ukrainian vocal school of singing dates back to the IX–XV 

centuries. At this time, the process of educating the first musicians began, who 

later taught singing to young people. It is a well-known fact that vocal training 

during this period was carried out by ear, as there were no manuals. Teachers 

of singing passed on their knowledge to students orally, and the theoretical 

material was supported and illustrated by their own singing. It should be also 

stressed that training didn’t have systemic character and took place only when 

it was necessary to replenish church or princely choirs with new singers. 

XVI-XVII centuries were marked by improvement of musical-theoretical 

training of performers. For this purpose, Ukrainian teachers used the best 

achievements of Western European and national music culture. As a result, the 

vocal training system reached a high level. At this time, the name of Mykola 

Diletsky, whose musical-theoretical treatises became popular, became 

important. The author not only generalized the experience of contemporary 

music culture, but also laid the foundations of professional music pedagogy. At 

the same time, in his works we find useful and important information on 

preserving the singing voice, working on breathing, mastering singing in unison, 

educating youth by means of musical art. In addition, his treatises contained 

valuable theoretical and practical experience in teaching vocals. 

In the second half of the XVII and XVIII centuries, the Kyiv-Mohyla 

Academy was recognized as one of the leading centers of Ukrainian cultural 

and musical life. It is a well-known fact that one of the compulsory subjects in 

this education institution was music together with other basic sciences. In 
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addition, a music exam was required at the Academy. Note also that music was 

not just an academic discipline, but also an integral part of all the celebrations 

that took place in the institution. In this regard, the Kyiv-Mohyla Academy has a 

well-organized system of teaching singing, including choral. Since the 50s of the 

XVII century, rector L. Baranovych organized a special music and choral school. 

In the context of considering the historical development of Ukrainian 

vocal school, it’s necessary to note that in the second half of the XVII – XVIII 

centuries the centers of national musical culture were the estates of hetmans 

and Cossack officers, in which there were musical groups. Such groups 

performed various musical compositions, vocal works (chants, psalms, part 

concerts), as well as new forms of European music-making. 

During the study period, there were also choirs in most monasteries of 

Ukraine, which taught everyone who wanted to learn music. In addition, in the 

formation and development of the vocal school of Ukraine a significant role 

was played by the bishop’s schools, which trained church singers. At this time, 

also began to actively develop folk-song creativity.  

As for Ukrainian professional music, in the second half of the XVII – XVIII 

centuries a new choral genre appeared – the part concert. Subsequently, the 

one-part concert was replaced by a cyclical spiritual concert, which was caused 

by the influence of the Western European professional music. 

Thus, the leading trends in the development of vocal education in 

Ukraine in the period under investigation were identified: reorientation of 

Ukraine’s cultural ties from Byzantium to Western Europe; monophonic 

monody singing was replaced by polyphonic singing; dominance of the spiritual 

over the secular; combination of medieval, renaissance and baroque features. 

The first half of the XIX century was marked by transition of the education 

system from a purely ecclesiastical to secular. This transition of the education 

system contributed to the combination of religious and secular forms of 

education: choral and solo singing, church singing in churches, conductor-choir 

and concert-performance activities, participation in literary and musical evenings. 

The leading trend in the development of vocal education in the late XIX – 

early XX century is its structuring in four areas, such as: 1) general vocal-choral 

education, which can be obtained at school, gymnasium, private boarding house; 

2) vocal-choral education of teachers, which was provided by teachers’ semi-

naries, institutes, various courses, women’s higher pedagogical courses; 3) special 

vocal education, which was provided in music school, courses, private special 

music institutions, as well as in the Music and Drama School of M. Lysenko); 

4) professional vocal education provided by music colleges, conservatories. 
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The next period (1920s–1980s) was marked by active development of vocal 

traditions in Ukraine. Thus, the 1920s became the most intense for the 

development of Ukrainian music, including vocal. We can observe creation of 

opera houses, philharmonics in large cities. The young composers of that time set 

themselves the goal of making Ukrainian music non-provincial, vocally diverse. 

The 1930s were marked by the development of Ukrainian musical science. 

Thus, we observe an increase in the creative level of musical culture, including 

vocal, which led to the theorizing of vocal education, the emergence of 

musicological works. It should be noted that such work was actively carried out at 

the Institute of Ukrainian Folklore of the Academy of Sciences, at the departments 

of history and music theory of the Kyiv and Lviv conservatories. Employees of 

these institutions collected recordings of Ukrainian folk songs, developed a 

number of theoretical issues of folk art, published scientific papers, made a large 

collection of gramophone records, wrote monographs (Huralnyk, 2015). 

The 1950s of the XX century became the starting point for the creation of 

manuals on all types of musical activities, including vocal, emergence of a large 

number of methodological developments, activation and dissemination of 

scientific, pedagogical and musicological research (Huralnyk, 2015). 

In the 1960s and 1980s, it was the beginning of the idea of training music 

and singing teachers at pedagogical institutes (later universities) of Ukraine, 

namely at music-pedagogical departments. In this regard, appropriate curricula 

and programs were formed, and thus, general secondary education institutions 

received highly qualified musicians (Huralnyk, 2015). 

In addition, active development of the classical academic vocal school 

continues. As a result of the analysis of scientific works and activities of leading 

art education institutions, we can say about the renewal of the vocal academic 

school of Ukraine and at the same time about preservation of its national basis. 

During this period, the vocal school, in addition to academic, was characterized 

by emergence of other areas of vocal, namely pop and folk. We also emphasize 

the heterogeneity of academic vocals, in particular its classical-romantic and 

modern (avant-garde) types. 

The current stage of development of the vocal tradition in Ukraine 

continues to be active and at the same time allows for the expansion of 

horizons. It is believed that the center of the modern Ukrainian vocal-

pedagogical school is Kyiv. 

Today Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music has two vocal 

departments – solo and chamber singing. There are also other centers in Kyiv 

where academic singing is actively developing. Among such institutions is the 
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National Academy of Management of Culture and Arts, as well as music 

colleges and art schools. 

Thus, at the present stage of vocal traditions development in Ukraine, the 

vocal-pedagogical school is at the stage of transformation in accordance with the 

socio-cultural challenges of the XXI century. This period is defined as active, which 

is characterized by a surge in the development of national culture. 

Conclusions and prospects for further research. Thus, we can say with 

confidence that the Ukrainian vocal tradition as well as the Chinese one has 

undergone a long multifaceted development. As a result of a comparative analysis 

of both vocal traditions, we note that the main differences are that the Ukrainian 

vocal tradition has been constantly improving, and the Chinese – has experienced 

periods of decline; philosophical basis of vocal training in China and spiritual basis 

of vocal training in Ukraine. And the common features include implementation of 

foreign experience in the content of vocal education and training of vocalists in 

various fields – academic and folk, as well as the spread of pop singing. 
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РЕЗЮМЕ 
Чжан Лянхун. Развитие вокальных традиций в Китае и Украине: исторический 

контекст. 
В статье раскрываятсѐ особенности развитиѐ вокальных традиций Китаѐ и 

Украины в историческом контексте. Обозначены этапы развитиѐ вокальных 
традиций Китаѐ и Украины. Определены сущностные характеристики вокальных 
традиций на каждом этапе развитиѐ в исследуемых странах. Сравнительный 
анализ обеих вокальных традиций позволил определить основные отличиѐ и общие 
черты в развитии изучаемого ѐвлениѐ. Отличиѐ заклячаятсѐ в том, что 
украинскаѐ вокальнаѐ традициѐ постоѐнно совершенствуетсѐ, а китайскаѐ – 
переживает периоды упадка; в Китае основа вокального обучениѐ – философскаѐ, а в 
Украине – духовнаѐ. Общими чертами ѐвлѐятсѐ внедрение зарубежного опыта в 
содержание вокального образованиѐ и подготовки вокалистов в различных 
областѐх – академической и народной, а также распространение эстрадного пениѐ. 

Ключевые слова: вокальные традиции, развитие, исторический контекст, 
Китай, Украина. 

АНОТАЦІЯ 
Чжан Лянхун. Розвиток вокальних традицій в Китаї та Україні: історичний 

контекст. 
Стаття присвѐчено висвітлння особливостей розвитку вокальних традицій 

Китая та України. На основі низки критеріїв (історичний контекст; провідні 
соціокультурні умови; вплив соціально-політичних факторів; внутрішні закономірності 
розвитку підготовки спеціалістів вокального мистецтва в системі вищої музичної 
освіти) виокремлено етапи розвитку досліджуваного феномену в обох країнах. У Китаї 
розвиток вокальних традицій відбувавсѐ протѐгом таких етапів: 1 етап (II тис. до н.е. – 
ХІІІ ст. до н.е.) – зародженнѐ; 2 етап (XIV–XI ст. до н.е. – XIII ст. н.е.) – становленнѐ; 
3 етап (XIV – кінець XIX ст.) – традиційний; 4 етап (початок ХХ ст. – 20-30-і роки ХХ ст.) – 
масовізації; 5 етап (1937–1949 рр.) – професіоналізації; 6 етап (1949–1965 рр.) – 
інституціоналізації; 7 етап (1966–1976 рр.) – занепаду; 8 етап (1976–1990 рр.) – 
реформації; 9 етап (з 1990 року по теперішній час) – сучасний. 

В Україні становленнѐ та розвиток вокальних традицій відбувалосѐ за такими 
етапами: 1 етап – доісторичний (до ІХ століттѐ); 2 етап – зароджувальний (ІХ – 
XV століттѐ); 3 етап – реформаційний (XVІ – XVІІ століттѐ); 4 етап – просвітницький 
(XVІІI століттѐ); 5 етап – академічний (І половина ХІХ століттѐ); 6 етап – професійний 
(кінець ХІХ – початок ХХ століттѐ); 7 етап – теоретичний (1920 – 80-і рр.); 8 етап – 
сучасний (90-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 

Констатовано, що українська вокальна традиціѐ, так само ѐк і китайська, 
пройшла тривалий багатоаспектний розвиток. У результаті порівнѐльного аналізу 
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обох вокальних традицій виѐвлено, що основними відмінностѐми ю те, що українська 
вокальна традиціѐ розвиваласѐ, постійно удосконаляячись, а китайська – зазнавала 
періодів занепаду; основа вокальної підготовки в Китаї ю філософськоя, тоді ѐк в 
Україні – духовноя. До спільних рис віднесено імплементація зарубіжного досвіду у 
зміст вокальної освіти та підготовки вокалістів із різних напрѐмів – академічного й 
народного, а також поширеннѐ естрадного співу. 

Ключові слова: вокальні традиції, розвиток, історичний контекст, Китай, 
Україна. 
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WAYS OF THE PIANISTS-PERFORMERS TRAINING IMPROVEMENT IN ART 

INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF CHINA 
 

Based on the analysis of the existing problems, the article highlights the ways of 
improving the pianists-performers training in art institutions of higher education in China. 
The main recommendations that will help improve the quality of pianists-performers training 
in art institutions of higher education, include: increasing the level of music-theoretical 
knowledge, historical thinking and auditory experience of European music perception by 
students; improving the mechanism of performance mastering of the sound space by 
musicians; forming students’ ideas about musical drama; guiding students’ independent 
work through special tasks aimed at expanding the artistic worldview, the general thesaurus; 
developing and creating a specialized resource on the Internet to promote advanced methods 
of training pianists. 

Key words: pianists-performers, training of pianists-performers, art institutions of 
higher education, China. 

 

Introduction. At the present stage of society development, higher music 

education occupies an increasingly important place in the field of cultural 

achievements of developed countries. It is an indisputable fact that the art of 

music opens wide opportunities for interaction between countries and peoples 

in the field of culture, which is confirmed by the popularity, demand and 

prestige of international music competitions. Thus, training of pianists-

performers at a level that meets modern requirements, allows to solve 

important socio-cultural problems. 

Analysis of relevant research. Theoretical and practical foundations of 

pianists-performers training in art institutions of higher education in China 
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have become the object of research of such Chinese scientists as Gu Yu Mei, 

Ma Ge Shun, Xu Ding Zhong, Zhang Jian Guo, Zhau Song Zhu, Zhou Zheng Song, 

Shen Xiang, Yu Teng Gang, Yang Hong Nyan and others (problems of 

professional training of future pianists from China in the system of music 

education of Ukraine); Hou Yue, Ying Shizhen, Dan Zhaoi, Li Feilan, Li Inhai, 

Chen Zhengwei, Shuguang (methodological foundations of pianists training); 

Bian Meng, Xu Keli, Zheng Chen-Li, Tong Daojin, Sun Mingzhu, Xu Bo, Zhou 

Guangren, Zhao Shaosheng, Hou Yue, Huang Zhulin and others (theoretical 

foundations of piano training). 

The aim of the article is to highlight the ways of the pianists-performers 

training improvement in art institutions of higher education of China. 

Research methods. The study used such theoretical methods as analysis, 

synthesis, generalization, comparison that made it possible to define the ways 

of the pianists-performers training improvement in art institutions of higher 

education of China. 

Research results. In order to identify the leading areas for improving the 

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

consider it necessary to address the problems that exist in the systems of 

professional training of this country. 

First of all, it should be noted that today in China there are traced the 

processes of transformation, reforming and modernization of piano education. 

However, we agree with the Chinese researcher Li Yue, who emphasizes that 

speaking about the current state of the pianist training system in China, we 

must take into account the fact that the “modern period” of Chinese music 

education, including piano, is a historical period, which includes not only the 

20th century, but also earlier period, because “since early 19th century, China 

has been open to foreign musical culture” (Li Yue, 2017, p. 224). This state of 

affairs was the reason for the so-called first wave of radical changes in the 

humanitarian worldview of the Chinese intelligentsia. 

The second wave of changes is considered to be the period when the 

cultural revolution of 1966–1976 ended in China. It was the beginning of a new 

historical epoch, the main characteristic of which were social reforms. In addition, 

as noted by S. Prosekov, “the result of deepening globalization and political 

openness was strengthening of the trend of Westernization and liberalization of 

all spheres of public life” (Prosekov, 2011, p. 30). Thus, the beginning of active 

integration of Chinese models of thinking and activity into the international socio-

cultural space is confirmed. As a result, all structural and functional 

transformations, together with the declared openness of the country, both in 
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economic and cultural-communicative aspects, influenced formation of a new 

image of Chinese education institutions, including music ones. 

Thus, we can state with confidence that both waves of reforms, as well 

as the country’s entry into the international level of socio-cultural cooperation 

guaranteed the intensive development of piano pedagogy, formation of a 

national professional piano school and creation of an effective system for 

training talented musicians. At the same time, it should be noted that despite 

all efforts, there is still the problem of organizing effective mass piano training. 

Let’s look at the main problems of training Chinese pianists-performers 

in the second half of the 20th – early 21st centuries. 

One of the urgent problems of training pianists we have identified the 

methodology of teaching. We’d like to note that Chinese piano education 

actually began its existence in the 1930s. And it was at this time, after the 

opening of the first music institution of higher education – the Shanghai 

Conservatory of Music – that foreign and Chinese pianists, who returned home 

after studying abroad, began to train professional pianists-performers, and 

thus the problems with teaching methodology arose. 

Chinese scholar Huang Dugan emphasized that in the 1930s and 1940s, 

foreign teachers trained the first generation of Chinese pianists. He is 

convinced that despite the fact that the teachers themselves were excellent 

performers, but they were not teachers, and therefore the education they 

provided, the methods they used, for the most part cannot be called modern 

(Huang Dugan, 2007, p. 123). 

For example, the famous Italian pianist and conductor Mario Pachi, the 

founder and leader of the Shanghai Symphony Orchestra, was engaged, in 

addition to performing activities, also in piano pedagogy. During his teaching 

career, he trained a large number of Chinese pianists. However, as a teacher, 

Mario Pachi was not humane. For example, one of his students, Fu Tsung, later 

recalled: “This teacher demanded that while playing an instrument on the back of 

the hand should lay a coin, if the coin fell, he immediately hit his hand” (Bian 

Meng, 1996, p. 10). 

So, we can state that Mario Pachi’s piano lessons were extremely 

rigorous. Note that the teacher placed special emphasis on training the 

independence of fingers and accuracy of the fingertips. Later, his students 

became teachers themselves and, accordingly, continued to use the methods 

of their teacher, because they did not know another. Therefore, such teaching 

methodology had a negative impact on Chinese piano pedagogy. 

As a result, the problems of the 1950s, according to Huang Dugan, were: 
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 fairly “petrified” state of the methodology of piano performance; 

 significant number of old methods; 

 difference in the approach to the formation of sound, technique, 

interpretation (Huang Dugan, 2007, p. 157). 

Zhao Feng criticized Chinese piano pedagogy, emphasizing the limitations of 

technical training and approach to the musical art, as well as the limitations of 

educational material, namely: the work of Carl Czerny, Johann Sebastian Bach, 

Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin and Franz Liszt (Zhao Feng, 1958, p. 8). 

Thus, it should be noted that in the middle of the 20th century, outdated 

approaches were leading in the teaching to play the piano in China’s higher 

music education system. For example, the Chinese, using their fingers, hit the 

instrument, but do not know how to perform the cantinel on the instrument. 

Therefore, playing with the use of hand weight, attention to texture, 

development of timbre hearing, knowledge of musical forms, composition, 

techniques, etc. was new to China in that period. 

The 1970s were marked by the Cultural Revolution in China, which led to 

the decline of music education. In all music schools throughout the country, the 

order of enrollment, the teaching system, the approach to teaching materials, 

teaching methods, reporting forms, etc. were violated. 

And since the 80s of the last century, the situation has changed, that is, 

the end of the Cultural Revolution was the impetus for the revival and 

development of music education in China, which contributed to the gradual 

development of Chinese piano pedagogy. 

We can state that despite active rise of piano education, the problems 

persist today. For example, the above-mentioned Huang Dugan emphasized 

the lack of attention to sound quality and disclosure of the content of the 

music being performed. The scientist noted that Chinese teachers, 

unfortunately, focused only on the practice of virtuoso technique (Huang 

Dugan, 2007, p. 50). 

The scientist emphasizes that the technical side of the performance often 

acquires a self-sufficient role, does not obey the content of music. He is 

convinced that due to the lack of understanding by Chinese piano teachers of 

the Western historical background and musical culture, teaching is not 

comprehensive and theoretical training is insufficient. As a result, performers-

musicians do not form the quality necessary for performance – artistic 

perception. That is, attention is focused on the technical aspects, while 

forgetting that technology should serve as a means of transmitting musical 
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content. Consequently, the loss of purpose means the loss of the main 

direction of learning (Huang Dugan, 2007, p. 50). 

Huang Dugan believes that this approach does not allow to solve one of 

the main tasks of forming a musician – to reveal his personality. Thus, the 

knowledge that students received during their studies was mostly limited to 

the level of professionalism and teachers’ awareness, teachers did not teach 

students to think independently, as a result of which future pianists were 

unable to analyze independently and depended entirely on teachers’ opinions. 

In the learning process, the greatest importance is attached to the direct 

transfer of knowledge and copying, while ignoring the development of 

students’ need to turn to related arts, such as fine arts, literature, poetry, 

theater, drama, music, choreography, etc. The result of such training is an 

unformed idea of the unity of the world of art culture, in which piano art is one 

of the elements. After all, the knowledge given only by teachers is limited. 

Thus, the weaknesses of Chinese students training in the field of musical 

expression are directly related to the lack of knowledge and low level of 

musical education (Huang Dagan, 2007, p. 25). 

In the process of training pianists in the art institutions of higher 

education of China, there is a disregard for the need and obligation to study the 

fundamental concepts and basic theoretical knowledge of piano performance. 

Researchers note that students often study “blindly”. And some fundamental 

concepts do not differ in accuracy, including methods of play, touch and sound 

standards. A significant number of students do not have an accurate idea of the 

intensity and speed of playing the piano. They are convinced that those who 

move their fingers faster and play louder have a high level. Students also 

neglect sound quality (Huang Dagan, 2007, p. 126). 

Another weakness of Chinese piano pedagogy is learning rhythm. In 

addition, issues such as reading notes, fingering, and performing methods are 

left out of consideration (Huang Dagan, 2007). 

One more problem of training pianists-performers in China is the 

emphasis on the performance technique and ignoring development of musical 

performance skills, because Chinese teachers lack effective measures and 

special teaching methods in the development of performance skills (ibid.). 

As noted above, today the level of piano performance in a large part of 

conservatory students is insufficient. The situation is complicated by the 

approach to the repertoire: the desire to perform large and technically complex 

works as early as possible prevails. Overcoming technical complexity becomes a 

measure of student performance (Huang Dagan, 2007, p. 147). 
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Some Chinese teachers only try to master finger technique in order to 

perform large and complex pieces, and at the same time underestimate the 

melodic expressiveness. As a result, it is possible to observe insufficient 

musicality in students. It is interesting to note that, for example, 

F. Mendelssohn’s “Songs Without Words” and E. Grieg’s “Lyrical Plays” are 

considered simple, not worth studying. And later we can see in students the 

shortcomings of musical performance culture, namely the inability to express 

the intonational expressiveness of music, the inability to use a pedal, etc. 

(Huang Dagan, 2007, p. 149). 

As a result of the analysis of the scientific literature and the study of the 

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

China, we have come to the conclusion that there is another negative trend: 

students cannot get high marks if they do not perform large and complex 

pieces. That is, in the process of choosing educational material, both teachers 

and students strive, first of all, to force technical difficulties, to perform large-

scale virtuoso works. At the same time, they neglect simple little melodies that 

train the technique. Consequently, in this state of affairs there is a violation of 

the principle of consistent and systematic learning. 

Thus, we can say with confidence that the process of choosing a 

repertoire lacks systematicity and complexity. Chinese scientist Liu Ying noted 

that due to the lack of management mechanisms in some conservatories, as 

well as non-progressive approaches, lack of funds and resources in art 

institutions of higher education in the studied country, there is no timely 

updated and regulatory system of repertoire. This situation leads to the fact 

that part of the repertoire is unable to reflect the advanced level of teaching, to 

present the results of recent research, to meet the training requirements of 

specialists at different levels, as well as to implement the principle of 

systematic and comprehensive repertoire. For example, students majoring in 

piano at all levels (bachelor’s, master’s, PhD) use the same textbooks, study 

superficially deep literature. At the same time, there is an acute shortage of 

structured and systematic teaching materials (Liu Ying, 2017, p. 37-38). 

In our opinion, it is obvious that construction of the repertoire system 

lags behind the processes of reforming education, including piano. It seems to 

us that the demand of the Ministry of Education of the People’s Republic of 

China to strengthen the sphere and deepen the reform of practical teaching 

methods is significant. However, due to the low frequency of updating the 

repertoire, it becomes impossible to meet the requirements of practical 

training. At the same time, we’d like to note that the quality of materials 
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offered by the conservatories themselves is low, and therefore, they cannot 

meet the standards of the curriculum. Thus, we state that all this does not 

contribute to the improvement of students’ learning skills, as well as 

development of full-fledged skills. In addition, we consider it necessary to point 

out the lack of thorough piano works in the Chinese style (ibid.). 

Liu Ying emphasizes the availability of both high and low quality repertoire. 

Thus, in China there is a practice when individual teachers specially create low-

level textbooks for the purpose of receiving an academic title, project 

implementation, etc. For example, some teachers publish textbooks, changing 

only their own course of lectures or notes. However, such textbooks do not 

comply with the principle of consistency and regularity, they do not contain 

explanations and descriptions of the main points, difficulties and key moments. In 

addition, such manuals do not meet the requirements for the construction of the 

repertoire, and do not differ in scientific and professional feasibility. It is also 

worth noting that teachers of individual music institutions of higher education in 

the process of choosing the repertoire are not guided by educational needs, but 

pursue their own interests, thus choosing some non-authoritative textbooks, 

which significantly affects the effectiveness of learning (Liu Ying, 2017). 

There is another problem in teaching piano performance related to the 

choice of repertoire, namely its extremely simple form. According to Liu Ying, 

the teaching materials used in Chinese music universities today are mostly 

paper textbooks. However, due to the development of modernized educational 

technologies, the widespread use of multimedia tools has not yet begun. For 

example, there is the lack of teaching methods that combine text, audio files, 

photos, animation, video, the Internet, and so on. In addition, according to Liu 

Ying, the negative point in the process of piano teaching is that teachers do not 

make full use of quality foreign works of the repertoire. There is a number of 

reasons for neglecting the foreign repertoire: 

 financial problems; 

 copyright issues; 

 ideological beliefs. 

Thus, we agree with the Chinese scientist Liu Ying, that under such 

conditions it is impossible to raise the professional level and expand the 

worldview of students, as it is impossible to actively stimulate the deepening of 

the education reform (Liu Ying, 2017). 

In addition, the scientist emphasizes the outdated methods of building and 

regulating the repertoire system. Chinese conservatories lack repertoire 

databases and management programs, as well as low textbook search efficiency 
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and rather outdated work controls. This situation, according to Liu Ying, does not 

improve the efficiency of the repertoire management (Liu Ying, 2017). 

The logic of the study also requires attention to the problems of 

curriculum development and teaching disciplines. As practice shows, most art 

institutions of higher education do not have a clear curriculum in the discipline 

of piano performance. Also, the content of classroom training is not quite clear. 

Today, such disciplines as history of musical instruments and teaching methods 

are still not mandatory. 

Chinese researcher Zhang Bailey identified the main problems in the 

development of educational programs: 

- vague content of the curriculum; 

- insufficient detail and depth of content; 

- monotonous nature of the training course; 

- disproportionate structure of knowledge; 

- too narrow content of the curriculum; 

- vagueness of the system and intermediate learning goals (Zhang Bailey, 

2006, p. 145). 

The researcher notes the lack of specific attitudes regarding the goals, 

objectives, content, scope, depth, pace, teaching methods, exams and other 

aspects of the educational discipline. He is convinced that such a curriculum 

cannot be the basis for a teacher to compile textbooks and organize the 

educational process, at the same time it is difficult to imagine it as the main 

criterion for checking the quality of classroom teaching and assessing the 

quality of students and teachers (ibid.). 

Note that today there is a world practice of training pianists to introduce 

auxiliary professional disciplines, for example, piano keyboard training, sight 

reading, transposition, improvisation, piano performance techniques and piano 

literature lessons. In China, such subjects are not provided in the curriculum, 

which, according to Huang Dugan, also has an impact on the knowledge, 

education and training of pianists in general (Huang Dugan, 2007, p. 128). 

The analysis of the specialized scientific literature on the issue under 

investigation made it possible to identify another problem – the approach to 

learning. As we can note, Chinese piano training has long been influenced by 

traditional approaches. First of all, it is the authoritarian traditional attitude of 

the teacher to the student, which implies complete submission to the teacher. 

This approach is the result of the direct influence of Chinese traditional culture 

and psychology on modern education. For example, some piano teachers 

conduct one-way classes for students, instead of involving them in a joint two-
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way study of musical works. Other teachers build the program of the course 

according to their own preferences in music without taking into account 

individual characteristics of students. They do not try to adapt the materials 

and program for students. Zhou Weimin is convinced that the traditional 

concept of unconditional subordination and authority of the teacher leads to 

the fact that teachers give the leading importance only to the process of 

“teaching”, thus ignoring the process of “learning”. This approach to education 

has created extremely unfavorable conditions for specialists training, as a result 

of which it is difficult to prepare pianists-performers who have creativity and 

individuality (Zhou Weimin, 2012, p. 159). 

The scientist adds that in the learning process, some teachers attach 

great importance to minor problems, up to the point that the atmosphere in 

the classroom becomes tense (ibid., P. 160). Another scholar, Huang Dugan, 

points out that sometimes too many important aspects are explained in one 

lesson, and students cannot cope with everything at once. Some teachers, 

noticing students’ mistakes, expect that the latter will correct them 

immediately. In addition, teachers rarely praise and encourage students and 

force the learning process, as a result, the relationship between a teacher and 

students is not established. Thus, a vicious circle of problems is formed (Huang 

Dugan, 2007, p. 134-137). 

We believe that the problem of the teaching model is also important. 

China’s traditional closed teaching model, where the teacher and students are 

face to face, is too monotonous, resulting in students being psychologically 

unprepared for public performance on the stage. 

Thus, on the basis of all the above mentioned, we can formulate the 

problems that have emerged in China in the system of training specialists in the 

field of piano performance: 

1) developing curricula in the direction of training “Piano Performance”;  

2) different standards in different parts of the country; 

3) constructing academic disciplines; 

4) using appropriate teaching methods; 

5) choosing educational materials; 

6) adherence to ethics of relations “teacher – student”. 

Conclusions and prospects for further research. As a result of the 

analysis of scientific works of Chinese scientists and study of practice of activity 

of art institutions of higher education of China we offer the following directions 

of improvement of pianists-performers training in art institutions of higher 

education of China: 
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 formation of a modern repertoire system; 

 development of new mechanisms for education management; 

 application of modern pedagogical approaches to learning; 

 use of specialized, structured and interdependent educational literature in 

accordance with the level of professional training of students; 

 inclusion of foreign compositions to expand students’ creative worldview; 

 further development of databases of musical compositions; 

 development of a curriculum, which will include not only purely piano 

performance, but also other disciplines, including transposition, 

improvisation, sight reading, etc.; 

 raising the level of music-theoretical knowledge, historical thinking and 

auditory experience of students’ perception of the European music; 

 improvement of the mechanism of assimilation of sound space by pianists-

performers; 

 formation of students’ ideas about musical drama; 

 supervision of students’ independent work, using special tasks that will be 

aimed at expanding the artistic worldview, the general thesaurus; 

 development and creation of a specialized resource on the Internet to 

promote advanced methods of training pianists. 
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РЕЗЮМЕ 
Чистякова Ирина, Ван Боюань. Пути совершенствованиѐ подготовки пианистов-

исполнителей в художественных учреждениѐх высшего образованиѐ Китаѐ. 
На основе анализа существуящих проблем в статье освещены пути 

совершенствованиѐ подготовки пианистов-исполнителей в художественных вузах 
Китаѐ. Основные рекомендации, которые помогут улучшить качество подготовки 
пианистов-исполнителей в художественных вузах, вклячаят: повышение уровнѐ 
теоретико-музыкальных знаний, исторического мышлениѐ и слухового опыта 
восприѐтиѐ европейской музыки студентами; совершенствование механизма освоениѐ 
исполнителѐми звукового пространства музыкантами; формирование у студентов 
представлений о музыкальной драме; руководство самостоѐтельной работой 
студентов через специальные заданиѐ, направленные на расширение художественного 
мировоззрениѐ, общий тезаурус; разработка и создание в сети специализированного 
ресурса по продвижения передовых методик обучениѐ пианистов. 

Ключевые слова: пианисты-исполнители, подготовка пианистов-
исполнителей, художественные вузы, Китай. 

АНОТАЦІЯ 
Чистякова Ірина, Ван Боюань. Шлѐхи вдосконаленнѐ підготовки піаністів-

виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китая. 
У статті на основі аналізу існуячих проблем висвітлено шлѐхи вдосконаленнѐ 

підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китая. 
Основними проблемами, що склалисѐ в Китаї в системі підготовки фахівців у галузі 
фортепіанного виконавства, визначено: проблему розробки навчальних програм за 
напрѐмом підготовки «Фортепіанне виконавство»; різні стандарти в різних 
частинах країни; проблему побудови навчальних дисциплін; проблему методик 
навчаннѐ; проблему вибору навчальних матеріалів; проблему етики відносин 
«викладач – студент».  

У результаті аналізу наукових праць китайських учених та вивченнѐ практики 
діѐльності мистецьких закладів вищої освіти досліджуваної країни запропоновано шлѐхи 
вдосконаленнѐ підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти 
Китая, а саме: формуваннѐ сучасної системи репертуару; розробка нових механізмів 
управліннѐ освітоя; застосуваннѐ сучасних педагогічних підходів до навчаннѐ; 
використаннѐ спеціалізованої, структурованої та взаюмозалежної навчальної 
літератури відповідно до рівнѐ професійної підготовки студентів; вкляченнѐ 
зарубіжних композицій длѐ розширеннѐ творчого світоглѐду студентів; подальший 
розвиток баз даних музичних композицій; розробка навчальної програми, до ѐкої буде 
вклячатисѐ не тільки суто фортепіанне виконавство, але й інші дисципліни, зокрема 
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транспозиціѐ, імпровізаціѐ, гра з листа тощо; підвищеннѐ рівнѐ музично-теоретичних 
знань, історичного мисленнѐ та слухового досвіду сприйнѐттѐ ювропейської музики 
студентами; удосконаленнѐ механізму засвоюннѐ піаністами-виконавцѐми звукового 
простору; формуваннѐ уѐвлень у студентів про музичну драматургія; здійсненнѐ 
керівництва самостійноя роботоя студентів, використовуячи спеціальні завданнѐ, ѐкі 
будуть спрѐмовуватисѐ на розширеннѐ художнього світоглѐду, загального тезаурусу; 
розробленнѐ та створеннѐ в мережі Інтернет спеціалізованого ресурсу длѐ 
популѐризації передових методів підготовки піаністів-виконавців. 

Ключові слова: піаністи-виконавці, підготовка піаністів-виконавців, мистецькі 
заклади вищої освіти, Китай. 
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Статтѐ розкриваю основні підходи до вокально-хорової підготовки студентів 
факультетів мистецтв педагогічних університетів. Виокремлено значеннѐ 
системного, компетентнісного та особистісного методологічних підходів із позиції 
підвищеннѐ ефективності вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва у процесі музично-виконавської діѐльності. Визначено роль 
вокально-хорової підготовки студентів ѐк процес діалогової взаюмодії й гармонійного 
всебічного музичного, інтелектуального розвитку майбутнього вчителѐ музичного 
мистецтва, спрѐмованого на виѐвленнѐ та розкриттѐ його інтелектуально-
творчого потенціалу, на його самореалізація і самоствердженнѐ ѐк учителѐ 
мистецтва, хормейстера, виконавцѐ-вокаліста тощо. 

Ключові слова: майбутні вчителі музичного мистецтва, основні підходи, 
вокально-хорова підготовка, музично-виконавська діѐльність, творчий потенціал.  

 

Постановка проблеми. Стійка тенденціѐ щодо швидкоплинності змін 

в економічних, освітніх, політичних та екологічних галузѐх функціонуваннѐ 

глобалізованих інформаційних суспільств розвинених країн зумовила 

стійкість тенденції щодо перманентної поѐви нових проблем і викликів ѐк 

длѐ конкретної лядини, так і длѐ всього суспільства. Водночас, постійна 

поѐва нової проблематики вимагаю її розв’ѐзаннѐ, що спричинѐю 

активізація науково-дослідної діѐльності та освітньої галузі в цілому.  

Тенденціѐ постійних змін торкнуласѐ також системи вищої 

мистецької освіти загалом і вокально-хорової підготовки студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів зокрема, що зумовило 

підвищеннѐ наукової уваги до методології наукових досліджень у цій 

царині, спричинило залученнѐ принципово нових наукових 

методологічних концепцій, а також розвиток нових поглѐдів на 
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застосуваннѐ традиційних методологічних підходів. У всѐкому разі 

застосуваннѐ ѐк новітніх, так і традиційних методологічних підходів під час 

аналізу вокально-хорової підготовки студентів музично-педагогічних ЗВО, 

«…успішне оволодіннѐ методологіюя і методикоя проведеннѐ наукового 

дослідженнѐ сприѐю розвиткові раціонального творчого мисленнѐ, 

оптимальній організації наукової творчості в умовах практичної діѐльності» 

(Зацерковний, 2017, с. 8). Це великоя міроя стосуютьсѐ ефективного 

застосуваннѐ методологічних підходів у мистецькій освіті.   

Аналіз актуальних досліджень. Проблематика щодо значущості 

методології длѐ результативності наукових досліджень, щодо комплексного 

та варіативного застосуваннѐ методологічних підходів длѐ аналізу 

проблематики мистецького навчаннѐ загалом і конкретно вокально-хорової 

підготовки була розкрита в наукових працѐх А. Болгарського, О. Єременко, 

А. Козир, Л. Куненко, Г. Падалки, О. Рудницької, Н. Сегеди, І. Топчіювої, 

О. Устименко-Косорич, В. Федоришина, О. Хоружої та ін. 

Комплексне застосуваннѐ системного, компетентнісного та 

особистісного методологічних підходів до аналізу вокально-хорової 

підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів, 

забезпечуячи всебічність цього аналізу, уможливляю водночас визначеннѐ 

специфіки, характерних властивостей та особливостей досліджуваного 

процесу за рахунок іюрархізації та інтеграції різних освітніх систем та 

підсистем (системний підхід), безпосередню врахуваннѐ особистісних ѐкостей 

учасників під час вокально-хорової підготовки ѐк творчого суб’юкт- 

суб’юктного процесу (особистісний підхід), розв’ѐзаннѐ завдань ѐкості фахової 

підготовки щодо формуваннѐ професійної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва (Асафьев, 1973), а також забезпеченнѐ розвитку 

рефлексивності мисленнѐ студентів (компетентнісний підхід). 

Мета статті полѐгаю в розкритті специфічних особливостей підготовки 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів, визначеннѐ 

сутності та характерних особливостей вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва з позицій системного, 

особистісного та компетентнісного методологічних підходів.  

Методи дослідження. Длѐ з’ѐсуваннѐ особливостей вокально-хорової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва було використано 

дослідні теоретичні методи, а саме: аналіз та синтез (логіко-теоретичний, 

порівнѐльний, педагогічний) психолого-педагогічного напрѐмку длѐ 

розкриттѐ сутності й особливостей системного, компетентнісного та 

особистісного підходів; моделяваннѐ, абстрагуваннѐ й конкретизаціѐ – длѐ 
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обґрунтуваннѐ теоретико-практичних основ вокально-хорової підготовки 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. 

Виклад основного матеріалу. Комплексне застосуваннѐ 

методологічних підходів до аналізу вокально-хорової підготовки студентів 

музично-педагогічних ЗВО уможливляю формуваннѐ вокально-хорової 

підготовленості належного рівнѐ, що дозволить суспільству отримати 

конкурентоспроможних професіоналів у галузі музичної освіти та 

вихованнѐ, розширити спектр наукових знань щодо провадженнѐ 

вокально-хорової роботи в закладах середньої освіти, підготувавши в 

такий спосіб такий кадровий потенціал учителів музичного мистецтва, ѐкий 

ю спроможним до розробленнѐ інноваційних методик у галузі вокально-

хорової роботи тощо. Наведені вище позиції засвідчуять збереженнѐ 

високого рівнѐ актуальності комплексного застосуваннѐ системного, 

особистісного й компетентнісного методологічних підходів до аналізу ѐк 

вокально-хорової підготовки зокрема, так і фахової підготовки студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів у цілому. 

Застосуваннѐ системного підходу до аналізу вокально-хорової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва дозволѐю осмислити її не 

тільки ѐк сукупність навчальних дисциплін вокально-хорового спрѐмуваннѐ, 

таких ѐк «Хоровий клас», «Постановка голосу», «Хорове диригуваннѐ» тощо, 

у ѐкій кожен навчальний курс знаходитьсѐ під впливом взаюмних причинно-

наслідкових зв’ѐзків, а в ѐкості юдності взаюмовідносин між елементами 

означених курсів, ѐкі сукупно уможливляять виконаннѐ основних функцій 

вокально-хорової підготовки, підпорѐдкованих формування в студентів 

вокально-хорової підготовленості належного рівнѐ ѐкості.  

Словникові формуляваннѐ потрактовуять понѐттѐ «система» (від гр. – 

ціле, складене з частин) ѐк порѐдок, обумовлений планомірним, правильним 

розміщеннѐм частин у визначеному зв’ѐзку (Суч. словник іншомовних слів, 

с. 628), а також ѐк множинність елементів, ѐкі знаходѐтьсѐ в таких 

відношеннѐх і зв’ѐзках один із одним, ѐкі утворяять певну цілісність, юдність 

(Энциклопедический словарь, 1979, с. 1567). Залученнѐ системного підходу 

до аналізу вокально-хорової підготовки дозволѐю визначити її зміст з позицій 

цілісності (Азарова та Старовойтова, 2013).  

Основні засади системного підходу ѐк одного з провідних підходів 

методології наукових досліджень розроблѐлисѐ зарубіжними й 

вітчизнѐними вченими, починаячи з першої третини ХХ століттѐ і дотепер: 

Р. Акофом, С. Архангельським, Л. Берталанфі, А. Бергом, В. Беспалько 

Н. Вінером, С. Гончаренком, М. Дмитріювим, У. Ешбі, А. Звѐгіним, 
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Л. Зоріним, Ф. Корольовим, Н. Кузьміноя, Н. Мозговоя, 

Ю. Сокольниковим, Ю. Татур та ін.  

Роль і значеннѐ системного підходу длѐ музикознавчих, музично-

педагогічних наукових досліджень були розкриті у працѐх А. Козир, 

Л. Мазелѐ, В. Медушевського, О. Рудницької, В. Фоміна та ін. Зокрема, 

Л. Мазель виѐвлѐю три основні напрѐми наукового пізнаннѐ, ѐкі визначаять 

сутність системного підходу. До цих напрѐмів належать: психологічно-систем-

ний, системно-семіотичний, системно-соціологічний (Мазель, 1974, с. 34). 

У контексті аналізу вокально-хорової підготовки психологічно-

системний напрѐм відповідаю за «запуск» механізму емоційного 

самовираженнѐ хормейстера, виконавцѐ-вокаліста, учасника хорового 

колективу під час відтвореннѐ музичного матеріалу вокально-хорового 

твору, а також під час аналітично-дослідницької діѐльності, наприклад, під 

час розробленнѐ анотацій до вокально-хорових творів, а також 

уможливляю узагальненнѐ висновків методологічного штибу. 

Системно-семіотичний напрѐм системного підходу, розглѐнутий в 

аспекті аналізу вокально-хорової підготовки, забезпечую процес музичного 

сприйманнѐ й виконаннѐ вокально-хорових творів «у контексті» конкретної 

епохи створеннѐ означених творів, а також виѐвлѐю обумовленість засобів 

музичної виразності специфічноя музичноя мовоя, притаманноя тій 

культурі, до ѐкої той чи інший вокально-хоровий твір належить (Гузій, 2003, 

с. 25). Контекст аналізу вокально-хорової підготовки дозволѐю осмислити 

системно-соціологічний напрѐм застосуваннѐ системного підходу в ѐкості 

детермінанти, відповідно до ѐкої відбуваютьсѐ врахуваннѐ певних соціальних 

умов, конкретних історичних чинників того історичного періоду, у ѐкому 

вокально-хоровий твір виконуютьсѐ. Залученнѐ системного підходу ѐк одніюї з 

методологічних основ аналізу вокально-хорової підготовки студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів дозволѐю встановити, що 

вокально-хорова підготовка ю одним із найважливіших елементів системи 

фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, ѐка також маю у 

своюму складі сукупність взаюмопов’ѐзаних елементів, що дозволѐю також 

класифікувати її ѐк складну динамічну систему.  

Застосуваннѐ особистісного підходу до аналізу вокально-хорової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва дозволѐю її осмислити 

в парадигмі реалізації цінностей гуманізму в навчальному процесі, адже в 

центрі концепції особистісного підходу знаходитьсѐ сама особистість 

лядини. С. Гончаренко сформулявав свою баченнѐ особистісного підходу 
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ѐк «…базової ціннісної оріюнтації педагога, ѐка визначаю його позиція у 

взаюмодії з кожноя дитиноя і колективом» (Гончаренко, 2011, с. 335).  

Історична ретроспектива розвитку особистісного підходу 

простежуятьсѐ в гуманному ставленні до навчаннѐ та вихованнѐ, 

відображеного в поглѐдах Конфуціѐ, Ж.Руссо, М.Монтенѐ та інших 

мислителів. Виникнувши ѐк протиставленнѐ засадам авторитарного навчаннѐ 

і вихованнѐ, що передбачаю ставленнѐ до тих, хто навчаютьсѐ, ѐк до об’юктів 

навчального процесу, особистісний підхід заперечую однотипність змісту та 

організації педагогічного процесу. У той час, ѐк гуманізм ю основоя концепції 

особистісного навчаннѐ за науковими розробками Д. Дьяї, клячовоя 

ланкоя педагогічних поглѐдів Л. Толстого, а також таких представників 

гуманістичної психології, ѐк Р. Берні, А. Комбс, Р. Мей, К. Роджерс та ін. В 

основі особистісного підходу лежить прагненнѐ враховувати індивідуальні 

особливості кожної лядини. Причому визначальноя сутнісноя 

характеристикоя особистісного навчаннѐ ю опора на активність учнѐ.  

Осмисленнѐ вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва в аспекті особистісного підходу дозволѐю не просто 

врахувати аксіологія гуманізму ѐк її ціннісний базис, але й утілити на 

практиці ідеї особистісно оріюнтованої парадигми мистецької освіти з 

урахуваннѐм сучасного рівнѐ розвитку суспільних і економічних відносин, 

що ю знаковоя особливістя модернізації процесу мистецького навчаннѐ. 

Розглѐд науково-теоретичних джерел щодо проблематики 

особистісного підходу, здійснений С. Гончаренком, І. Зѐзяном, 

М. Кашаповим, В. Краювським, А. Маслоу, В. Сериковим, В. Сухомлинським 

та ін., дозволѐю констатувати про виклячну унікальність та цінність кожної 

конкретної особисті, що ю втіленнѐм певної сукупності рис та властивостей, 

ѐкі відрізнѐять одну лядину від іншої, утворяячи систему соціально 

значущих особливостей, характеризуячи персону ѐк члена суспільства 

(Зѐзян, 2003, с. 53).  

У педагогічному аспекті, дотримуячись принципу цілеспрѐмованості 

й доцільності педагогічного впливу, застосуваннѐ особистісного підходу 

передбачаю, у першу чергу, розробленнѐ й упровадженнѐ таких 

педагогічних умов, що сприѐять становлення та розвиткові творчої 

особистості студента. Зокрема, залученнѐ цього підходу дозволѐю 

розглѐдати вокально-хорову підготовку ѐк суб’юкт-суб’юктний процес 

гармонійного всебічного музичного, інтелектуального розвитку студента, 

спрѐмованого на виѐвленнѐ й розкриттѐ його інтелектуально-творчого 
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потенціалу, на його самореалізація та самоствердженнѐ ѐк учителѐ 

музичного мистецтва, хормейстера, виконавцѐ-вокаліста тощо. 

Провадженнѐ вокально-хорової підготовки на засадах особистісного 

підходу, зокрема, під час «Виробничої педагогічної практики з музики»  

сприѐю активізації отриманнѐ й засвоюннѐ соціального і професійного 

досвіду вчителѐ музики, керівника шкільного хорового колективу, оріюнтую 

на виробленнѐ індивідуального стиля вокально-хорової роботи 

(Єременко, 2003, с. 45), обумовляю формуваннѐ готовності до фахового 

провадженнѐ вокально-хорової діѐльності, ѐка здійсняю свій виѐв у 

наступному: розвиненості професійного музично-педагогічного світоглѐду 

та самосвідомості, притаманних учителѐм музично-педагогічного профіля; 

сформованій усвідомленості стійких пізнавальних інтересів та художньо-

естетичних потреб, ѐкі утворяять установку на фахове провадженнѐ 

вокально-хорової діѐльності в закладах середньої освіти; перетворенні 

ціннісних оріюнтацій у галузі вокально-хорового мистецтва на систему 

художньо-естетичних переконань; здатності до критичного ставленнѐ до 

рівнѐ власної вокально-хорової підготовленості (Падалка, 2008, с. 67). 

Залученнѐ компетентнісного підходу ѐк одніюї з провідних 

методологічних основ аналізу вокально-хорової підготовки студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів дозволѐю встановити, що 

результатом вокально-хорової підготовки ю набуттѐ студентом вокально-

хорової компетентності ѐк оптимального пропорційного комплексу 

фахових і особистісних властивостей учителѐ музичного мистецтва, ѐкий 

дозволѐю досѐгати ѐкісних результатів у процесі музичного навчаннѐ і 

вихованнѐ школѐрів. Компетентнісний підхід, ѐк методологічний, на думку, 

В. Пономаренка, «…базуютьсѐ на … описі в термінах компетентностей» та 

«…за своюя сутністя ю студентоцентрованим» (Пономаренко, 2012, с. 47).  

Аналіз психолого-педагогічної літератури вітчизнѐних і зарубіжних 

авторів говорить про серйозну увагу до проблеми педагогічного 

професіоналізму, формуваннѐ і зростаннѐ професійної компетентності 

вчителѐ. Так, розглѐду ролі вчителѐ, сенсу і змісту професійної 

компетентності вчителѐ присвѐчені роботи Ю. Азарова, Л. Божович, 

Н. Кузьміної, Ю. Куляткіна, М. Лобанової, Г. Нечаювої, В. Пономаренка, 

В. Сластьоніна та ін. Проблематика компетентності вчителѐ музичного 

мистецтва, зокрема в галузі вокально-хорової роботи, була висвітлена 

А. Козир, Л. Куненко, І. Топчіювоя, О. Хижноя та ін. Здійснений аналіз 

наукових праць у царині вокально-хорової підготовки дозволѐю зазначити, 

що клячовими елементами вокально-хорової компетентності вчителѐ 
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музичного мистецтва ю фундаментальні знаннѐ щодо побудови голосового 

апарату лядини, гігіюни та охорони співацького голосу в контексті вікової 

психології та фізіології, а також здатність до застосуваннѐ цих знань у 

процесі провадженнѐ практичної вокально-хорової діѐльності.  

Отже, залученнѐ компетентнісного підходу до розглѐду вокально-

хорової підготовки дозволѐю визначити вокально-хорову компетентність 

учителѐ музичного мистецтва, що здобуваютьсѐ в результаті успішного 

провадженнѐ вокально-хорової підготовки, у ѐкості інтегральної 

особистісно-фахової характеристики, що віддзеркаляю в свідомості 

фахівцѐ-музиканта знаннѐ, уміннѐ й практичний досвід щодо провадженнѐ 

вокально-хорової діѐльності в закладах повної середньої освіти (Фулан, 

2000). Вокально-хорова компетентність формуютьсѐ на базі сукупності 

предметних компетенцій під час вивченнѐ таких навчальних курсів, 

«Хорове диригуваннѐ», «Хоровий клас», «Хорознавство», «Методика 

музичного вихованнѐ», «Виробнича педагогічна практика з музики», 

«Постановка голосу» тощо (Козир та Федоришин, 2012, с. 111).  

У висновках доцільно зазначити, що залученнѐ до розглѐду 

вокально-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів системного, особистісного та компетентнісного підходів 

уможливило формуляваннѐ таких висновків щодо її сутності та 

характерних особливостей: 

- застосуваннѐ системного підходу дозволѐю стверджувати, що 

вокально-хорова підготовка ю важливим елементом фахової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, маячи, водночас, власну 

структуру, ѐка інтегрую низку навчальних курсів, ѐкі вивчаять хорове 

диригуваннѐ, хоровий та сольний спів, теорія і практику викладаннѐ 

музичного мистецтва в загальноосвітніх школах; 

- застосуваннѐ особистісного підходу дозволѐю розглѐдати вокально-

хорову підготовку ѐк суб’юкт-суб’юктний процес гармонійного всебічного 

музичного, інтелектуального розвитку студента, спрѐмованого на 

виѐвленнѐ й розкриттѐ його інтелектуально-творчого потенціалу, на його 

самореалізація та самоствердженнѐ ѐк учителѐ музичного мистецтва, 

хормейстера, виконавцѐ-вокаліста високого рівнѐ кваліфікованості; 

-  результатом вокально-хорової підготовки ю набуттѐ студентами 

вокально-хорової компетентності ѐк оптимального пропорційного комплексу 

фахових і особистісних властивостей учителѐ музичного мистецтва, ѐкий 

дозволѐю досѐгати ѐкісних результатів у процесі музичного навчаннѐ і 

вихованнѐ школѐрів; вокально-хорова компетентність ю інтегральноя 
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особистісно-фаховоя характеристикоя, що віддзеркаляю в свідомості 

фахівцѐ-музиканта знаннѐ, уміннѐ й практичний досвід щодо провадженнѐ 

вокально-хорової діѐльності в закладах повної середньої освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Хуан Чанхао. Основные подходы к вокально-хоровой подготовке будущих 

учителей музыкального искусства.  
Статьѐ раскрывает основные подходы к вокально-хоровой подготовке 

студентов факультетов искусств педагогических университетов. Выделено 
значение системного, компетентностного и личностного методологических 
подходов с позиции повышениѐ эффективности вокально-хоровой подготовки 
будущих учителей музыкального искусства в процессе музыкально-исполнительской 
деѐтельности. Определенна роль вокально-хоровой подготовки студентов как 
процесс диалогового взаимодействиѐ и гармоничного всестороннего музыкального, 
интеллектуального развитиѐ будущего учителѐ музыкального искусства, 
направленного на выѐвление и раскрытие его интеллектуально-творческого 
потенциала, на его самореализация и самоутверждение как учителѐ искусства, 
хормейстера, исполнителѐ-вокалиста и т.д. 

Ключевые слова: будущие учителѐ музыкального искусства, основные 
подходы, вокально-хороваѐ подготовка, музыкально-исполнительскаѐ 
деѐтельность, творческий потенциал. 

SUMMARY 
Huang Changhao. The main approaches to vocal and choral training of future 

teachers of musical art. 
The article reveals the main approaches to vocal and choral training of students of the 

faculties of arts of pedagogical universities. The importance of systemic, competence-based 
and personal methodological approaches is highlighted from the standpoint of increasing the 
effectiveness of vocal and choral training of future teachers of musical art in the process of 
musical performance. The role of vocal and choral training of students is determined as a 
process of dialogue interaction and harmonious all-round musical, intellectual development 
of the future teacher of musical art, aimed at identifying and disclosing his intellectual and 
creative potential, at his self-realization and self-affirmation as an art teacher, choirmaster, 
performer-vocalist, etc.  

Аs a result of vocal and choral training, students find vocal and choral competence as 
an optimal proportional complex of professional and special skills of the teacher of musical 
art, which allows the achievement of such results in the educational process of music schools 
and other institutions; vocal-choral competence is an integral characteristics, which is seen in 
the mirror-image of the specialist-musician’s knowledge and practical skills of the vocal and 
choral performance. 

Key words: future teachers of musical art, basic approaches, vocal and choral 
training, musical performance, creative potential. 
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