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ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ РЕГІОНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

 
Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні теоретичних основ процесу формуваннѐ 

толерантності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти в полікультурному 
регіоні. Методи дослідженнѐ: системно-структурний аналіз і систематизаціѐ 
філософських, психологічних та педагогічних праць; порівнѐльно-педагогічний аналіз 
наукової літератури й класифікаціѐ. На основі аналізу наукових праць авторами 
запропоновано власне визначеннѐ понѐттѐ «толерантність майбутніх вихователів 
ЗДО» і зазначено необхідність формуваннѐ досліджуваного феномену в закладах вищої 
освіти. Перспективоя подальших наукових розвідок ю дослідженнѐ методичних підходів 
до формуваннѐ толерантності майбутніх вихователів ЗДО. 

Ключові слова: майбутні вихователі закладу дошкільної освіти, міжкультурна 
компетентність, толерантність, етнос, полікультурний регіон, полікультурне 
освітню середовище, фахова підготовка, моральні пріоритети, цінності, діалог культур. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку лядства в цілому та 

України зокрема ю надзвичайно контрастним і детермінований 

багатоманітними глобалізаційними процесами. У цьому контексті 

толерантність розглѐдаютьсѐ ѐк основа співіснуваннѐ та взаюмодії в 

багатоманітному суспільстві. В останні десѐтиліттѐ толерантність, завдѐки 

ЮНЕСКО, ю міжнародним терміном, найважливішоя дефініціюя, що 

наповняютьсѐ особливим змістом. У Декларації принципів толерантності 

цей термін розглѐдаять ѐк основу длѐ визнаннѐ юдності й різноманіттѐ 

лядства, взаюмозалежності всіх від кожного і кожного від усіх, поваги до 

прав іншого, а також утриманнѐ від заподіѐннѐ шкоди іншому, що означаю 

шкоду длѐ всіх і длѐ самого себе (Деклараціѐ принципів толерантності, 

1999, с. 3).  

Толерантність ю вагомоя й необхідноя особистісноя та професійноя 

рисоя вихователів закладу дошкільної освіти (далі – ЗДО). Вважаюмо, що 

саме толерантність уможливляю встановленнѐ відносини довіри, 

співпраці, товариськості, співпереживаннѐ та забезпеченнѐ психологічного 

комфорту в освітньому процесі ЗДО.  
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Аналіз актуальних досліджень. З’ѐсовано, що проблема 

толерантності ю фундаментальноя длѐ різних галузей знань. Її сутність і 

зміст аналізували психологи, педагоги, соціологи, філософи, медики, 

теологи та ін. З педагогічних позицій досліджено: сутність толерантності 

(О. Безкоровайна, О. Зарівна, В. Кремень, М. Тилічко та ін.); характеристику 

поліетнічного освітнього середовища (О. Дубасеняк, Г. Рогальова, 

Н. Сейко, Н. Якса та ін.); фахову підготовку майбутніх вихователів закладу 

дошкільної освіти (Г. Бюлюнька, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Зданевич, 

Л. Пісоцька та ін.). Ураховуячи те, що модернізована вітчизнѐна дошкільна 

освіта вимагаю сучасного висококваліфікованого фахівцѐ, 

конкурентоспроможного, мобільного, здатного до здійсненнѐ професійної 

діѐльності в умовах полікультурного регіону, вважаюмо, що проблема 

формуваннѐ толерантності майбутніх вихователів ЗДО потребую 

ґрунтовного вивченнѐ та глибокого усвідомленнѐ. 

Мета статті – обґрунтувати теоретичні основи процесу формуваннѐ 

толерантності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти в 

полікультурному регіоні. 

Методи дослідження: системно-структурний аналіз і систематизаціѐ 

філософських, психологічних та педагогічних праць, що дали змогу 

витлумачити сутність досліджуваного феномену; порівнѐльно-педагогічний 

аналіз наукової літератури й класифікаціѐ – длѐ уточненнѐ клячових 

дефініцій дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Науковці А. Фурман та О. Шаяк 

стверджуять, що нині одніюя з найбільш значущих у форматі 

міжнародного, міжконфесійного та окультуреного спілкуваннѐ ю проблема 

толерантності (Фурман та Шаяк, 2015, с. 31). Вважаюмо, що толерантність 

посідаю надзвичайно важливе місце у професійній діѐльності вихователѐ 

ЗДО, ѐкий працяватиме в умовах полікультурного регіону. Хоча тема 

толерантності у філософській, релігійній, соціальній та психолого-

педагогічній площині започаткована багато століть тому, вона, на наш 

поглѐд, і нині ю тим актуалітетом, що потребую ґрунтовного наукового 

вивченнѐ й аналізу в контексті впровадженнѐ практичних механізмів щодо 

її утвердженнѐ ѐк у суспільному бутті, так і в професійній діѐльності 

майбутніх вихователів ЗДО. Отже, у цьому контексті вважаюмо за доцільне 

зосередити увагу на проюкції толерантності в науковій психолого-

педагогічній літературі. 

Зазначимо, що в нормативному аспекті толерантність задекларована в 

нормативно-правових документах, зокрема: Міжнародній конвенції ООН про 
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ліквідація всіх форм расової дискримінації (21.12.1965 р.); Декларації ООН 

щодо програми дій у галузі культури миру (Culture of Peace) (13.09.1999 р.); 

Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО (16.11.1995 р.). 

Оксфордський словник трактую «толерантність» ѐк готовність і 

здатність без протесту сприймати особистість і маю три суміжних, 

взаюмодоповнявальних значеннѐ: стійкість або витривалість, терпимість, 

припустиме відхиленнѐ (Oxford Dictionary of English, 2010, р. 224). 

Український педагогічний словник визначаю понѐттѐ «толерантність» ѐк 

повагу до думок та вірувань іншого (Гончаренко, 1997, с. 394). 

У психології проблему толерантності вивчаять у контексті 

дослідженнѐ особистісної обумовленості суспільної свідомості. Так, у 

соціальній психології толерантність визначаять ѐк здатність особистості 

або суспільства неупереджено ставитисѐ до думки групи, що відрізнѐютьсѐ 

від поширених стереотипів. Причому терпимість сприѐю досѐгнення 

взаюморозуміннѐ й узгодженості в діѐх без використаннѐ тиску, примусу, а 

також не тільки пом’ѐкшую протиріччѐ, але і висловляю надія на 

поліпшеннѐ відносин між лядьми. Наведемо деѐкі поглѐди психологів на 

сутність і зміст толерантності. Так, длѐ вивченнѐ толерантності ѐк наукової 

категорії з психологічної позиції О. Шаяк пропоную використовувати 

сукупність методологічних підходів:  

– аксіологічний (визначаю толерантність ѐк діюву здатність до 

терпимості, милосердѐ, лябові; сформованість толерантності ю основоя длѐ 

духовного зростаннѐ та характеризую зрілість ціннісно-смислової сфери); 

– ідеально-типологічний (інтерпретую толерантність ѐк моральний 

обов’ѐзок; характеризую толерантність ѐк моральний ідеал взаюмності та 

справедливості, право вільного самовираженнѐ); 

– конфліктологічний (відображаю толерантність ѐк активне 

взаюмопроникненнѐ культур і переконань; характеризую толерантність ѐк 

активне взаюмопроникненнѐ та конструктивний пляралізм);  

– онтолого-історичний (відстежую толерантність ѐк певний спосіб 

співіснуваннѐ груп у процесі історичного розвитку лядства; характеризую 

толерантність через взаюмну повагу та ділове співіснуваннѐ);  

– гносеологічний (обґрунтовую толерантність на основі 

недосконалості власних знань і передбачаю можливість пізнаннѐ істини та 

іншого знаннѐ; характеризую толерантність через (не) достовірність, (не) 

істинність, (не) реальність, співвідношеннѐ з іншим);  

– ксенологічний (базуютьсѐ на утвердженні різного ставленнѐ до 

іншого та альтернативного; характеризую толерантність на основі 
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усвідомленого прийнѐттѐ, поваги, емпатії та співчуттѐ у взаюмостосунках); 

 

– екзистенційно-гуманістичний (розглѐдаю толерантність ѐк спосіб буттѐ 

і вершинний рівень досконалості; характеризую толерантність на основі 

цінностей та пріоритетів, а також відповідального вибору життювої позиції); 

– соціокультурний (поѐсняю толерантність ѐк інтенція загальнолядсь-

ких потреб та інтересів та соціальних зв’ѐзків; характеризую толерантність на 

основі діалогу, співробітництва, взаюмодопомоги, порозуміннѐ, компромісу); 

– вітакультурний (уможливляю досѐгненнѐ вищих рівнів 

толерантності у життюдіѐльності різних суб’юктних організованостей (особа, 

група, етнос, націѐ, соціум, лядство); характеризую толерантність на основі 

налагодженнѐ повноцінних взаюмостосунків та заперечую агресія й 

інтолерантність у будь-ѐких формах) (Шаяк, 2011, с. 937).  

Розглѐнемо толерантність з педагогічної точки зору. У педагогічному 

контексті толерантність розглѐдаять ѐк один із принципів гуманістичного 

вихованнѐ і ѐк особистісну ѐкість, ознаку гуманної лядини. У наукових 

працѐх це понѐттѐ розуміять ѐк партнерство у спілкуванні. Так, Е. Антіпова, 

під «толерантністя» розумію моральну чесноту особистості, що 

характеризую її ставленнѐ до іншої, ѐк вільної, рівної, гідної особистості й 

полѐгаю в добровільному та свідомому придушенні почуттѐ неприйнѐттѐ, 

викликаного його певними властивостѐми, ѐк зовнішніми (расові, 

національні особливості), так і внутрішніми (релігіѐ, традиції, моральні 

переваги) в налаштованості на діалог і розуміннѐ іншого (Антіпова, 

2003, с. 8). Нам імпоную трактуваннѐ М. Бабій, згідно з ѐким толерантність – 

це можливість визнаннѐ за лядиноя, політичними, релігійними, 

культурними утвореннѐми, етнічними спільнотами права на власне 

розуміннѐ істини, на власну правду, життюву позиція, політичні світоглѐдні 

цінності й самобутність (Бабій, 2004, с. 5). У своя чергу, І. Бех розумію 

толерантність ѐк духовно-моральну властивість особистості, ѐка в своюму 

поведінковому розгортанні трансформуютьсѐ в уміннѐ глибоко 

усвідомлявати себе і оточуячих, налагоджувати комунікація, вільно 

взаюмодіѐти, виѐвлѐти милосердѐ та віру в лядину. Цілком погоджуюмосѐ з 

автором, що формуваннѐ толерантності ю найефективнішим у межах 

особистісно зоріюнтованого вихованнѐ. І. Бех окресляю моральні 

пріоритети, ѐкі забезпечуять стійке мирне співіснуваннѐ, а саме:  

– лядина ѐк найвища цінність цивілізації; 

– свобода та права лядини ѐк загальнолядські цінності; 

– гуманізм і справедливість ѐк універсальні принципи вселядських 
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стосунків; 

– толерантне ставленнѐ до прав та інтересів усіх народів і націй – пер-

шочергова умова мирного співіснуваннѐ і недопущеннѐ збройних конфліктів; 

– непримириме ставленнѐ до порушень прав і свобод лядини і 

народів – гарантіѐ стабільного й міцного миру на всій Землі 

(Бех, 2014, с. 6). 

Згідно з позиціюя О. Бряховецької, толерантність виконую певний 

спектр функцій, зокрема:  

– миротворчу (забезпечую гармонійне співіснуваннѐ осіб, ѐкі 

відрізнѐятьсѐ один від одного за різними ознаками); 

– регулявальну (надаю вихід із конфліктних ситуацій, оріюнтую 

стосунки на дотриманнѐ рівноправності, поваги та свободи); 

– виховну (розвиваю вміннѐ лоѐльно оцінявати вчинки інших, ю 

зразком організації життюдіѐльності в соціумі); 

– психологічну (забезпечую етнічну та соціальну самоідентифікація, ю 

основоя длѐ нормалізації психологічної атмосфери в групі, певному 

прошарку суспільства й суспільства в цілому); 

– комунікативну (розвиваю готовність до спілкуваннѐ, співробітництва 

і взаюморозуміннѐ, зокрема з представниками різних груп, іншого 

світоглѐду); 

– функціѐ збереженнѐ культури (забезпечую збереженнѐ та 

збагаченнѐ культурного досвіду груп, етносу, прошарку суспільства); 

– феліцитологічну (даю змогу отримати щастѐ від спілкуваннѐ з 

іншими водночас із усвідомленнѐм власної індивідуальності, від визнаннѐ 

групоя й суспільством у цілому) (Бряховецька, 2016, с. 77).  

Вважаюмо, що означений спектр функцій ю неповний, тому необхідно 

його доповнити такими функціѐми, ѐк: 

– аксіологічна (спрѐмована на формуваннѐ в суспільній свідомості 

розуміннѐ ціннісної значущості толерантності); 

– мотиваційна (сприѐю розширення світоглѐду, спонукаю виникнення 

потреби в самовихованні та забезпечую формуваннѐ самосвідомості й 

розширеннѐ уѐвлень, дозволѐю прийнѐти інші точки зору); 

– адаптаційна (дозволѐю виробити позитивне, емоційне, стійке 

ставленнѐ до діѐльності, тісно пов’ѐзана з вольовими зусиллѐми, що 

передбачаять саморегулѐція, самовладаннѐ, витримку в несприѐтливому 

навколишньому середовищі); 

– оціночно-прогностична (даю можливість розширити контакти, 

діалоги, дозволѐю конструктивно взаюмодіѐти); 
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– транслѐційна (необхідна длѐ виконаннѐ спільної діѐльності, 

навчаннѐ, переданнѐ знань та способів діѐльності); 

– конгруентно-емпатійна (передбачаю можливість розуміннѐ та 

прийнѐттѐ ѐк себе, так і партнера по спілкування, що робить лядину 

конгруентноя та оріюнтованоя на самоповагу й повагу інших лядей, 

поюдную внутрішня свободу та самодостатність); 

– інтегруяча (спрѐмована на протидія зовнішнім та внутрішнім 

зіткненнѐм, стимуляю моральний розвиток і самовизначеннѐ особистості в 

спілкуванні та взаюмодії, що дозволѐю не принизити співрозмовника) 

(Атрощенко, 2020, с. 130-131). 

Як стверджую В. Кремень, діѐльність педагога з позицій толерантності 

маю три аспекти: його особистість, ѐкій притаманні толерантні ѐкості; проѐв 

толерантності у професійній сфері; реалізаціѐ принципів толерантності в 

педагогічному спілкуванні. Науковець аргументую, що толерантний педагог 

усвідомляю, що його сприймаять ѐк взірець використаннѐ відповідних 

навичок длѐ розвитку діалогу й мирного вирішеннѐ конфліктів. Тому він 

маю заохочувати творчі підходи до розв’ѐзаннѐ проблем, створявати 

умови длѐ конструктивної активності учасників освітнього процесу, не 

підтримувати агресивну поведінку, а сприѐти залучення учнів і батьків до 

прийнѐттѐ рішень. Здобувачі, на думку В. Кременѐ, маять навчитисѐ 

критично мислити й цінувати позиції інших, цінувати культурну 

різноманітність та створявати умови длѐ визнаннѐ культурних 

відмінностей (Кремень, 2008, с. 912). 

Длѐ нашого дослідженнѐ цінними ю визначені О. Максимовоя 

особливості змістового наповненнѐ компонентів структури толерантної 

особистості вихователѐ ЗДО, що містить низку емоційних, ціннісно-

мотиваційних, світоглѐдних, мисленнювих особливостей і виѐвлѐютьсѐ в 

поведінці. Відповідно, у її структурі авторка виокремляю когнітивний, 

емоційно-мотиваційний, оцінно-ціннісний, поведінковий компоненти. 

Когнітивний компонент, на думку авторки, передбачаю 

поінформованість про психологічні і фізіологічні особливості дітей 

дошкільного віку, глибокі знаннѐ з педагогіки, особливо щодо 

інструментарія педагога, знаннѐ про правила і принципи взаюмодії з 

вихованцѐми, усвідомленнѐ прав дитини, полівимірність нашого 

суспільства, свого місцѐ в соціальному середовищі, знаннѐ про 

толерантність, її цінність в історії лядства і в історії становленнѐ кожної 

дитѐчої особистості. Сяди О. Максимова вклячаю і розуміннѐ вихователем 

своюї особистості.  
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В емоційно-мотиваційному компоненті особливу увагу дослідницѐ 

акцентую на емоційній стабільності, завдѐки чому вихователь у різних 

ситуаціѐх виѐвлѐю вміннѐ спокійно і врівноважено реагувати на події чи 

вчинки підопічних. Спокій ю вищоя рівновагоя всіх почуттів. Це стан, ѐкий 

заснований на гармонії нашої душі. Спокій породжую стриманість, уміннѐ 

діѐти не імпульсивно, а свідомо оцінивши ситуація, думку іншого. 

Толерантна особистість почуваю себе в безпеці, тому не намагаютьсѐ 

шлѐхом агресії, нападу, запереченнѐ захищатисѐ від інших, на відміну від 

інтолерантної. Оцінно-ціннісний компонент толерантної особистості 

вихователѐ передбачаю, ѐк стверджую дослідницѐ, ставленнѐ до лядини ѐк 

до найвищої цінності, визнаннѐ гідності кожного вихованцѐ, а також уміннѐ 

об’юктивно оцінявати не тільки вчинки інших, поведінку, а й свої, 

справедливо ставитисѐ до дітей. Система цінностей визначаю світоглѐдну 

позиція лядини і, відповідно, вчинки, поведінку в цілому. Оточуячий світ 

сприймаютьсѐ індивідом не лише через призму знань, ѐкі вклячаять певні 

понѐттѐ, теорії, факти, закони, а й опосередковуютьсѐ власним ставленнѐм 

до всього. Загалом цінності виступаять ѐдром у структурі особистості, 

оскільки акумуляять у собі інтереси, потреби, переживаннѐ й почуттѐ 

лядини, пристрасті, спрѐмовуять поведінку і вчинки лядини. Цінності – це 

матеріальні та ідеальні предмети, значимі длѐ певного суб’юкта з позиції 

задоволеннѐ його потреб, бажань, інтересів. Породжені ними ціннісні 

оріюнтації – установки на цінності матеріальної й духовної культури. 

Вихователь, ѐк ідеал, на ѐкого рівнѐютьсѐ дитина, і ѐкий відповідаю за 

ввірену дитину, повинен сповідувати загальнолядські цінності, серед них 

цінність життѐ лядини, правдивість, справедливість, добро, істина, краса, 

сенс життѐ, свобода, мир, природа. Цінність кожної дитини полѐгаю тому, 

що вона ю унікальноя, зі своїми здібностѐми і талантами, обдаруваннѐми 

та задатками, закладеними в неї від народженнѐ; в цьому і ю причина 

розвитку світу в цілому.  

Поведінковий компонент передбачаю втіленнѐ у практику моральних 

еталонів поведінки в системі «дорослий – дитина», «вихователь – дитина». 

Цілком погоджуюмосѐ з О. Максимовоя, що толерантний вихователь вмію 

вислухати і сприйнѐти позиція дитини, не вступати в конфлікт з нея, 

надавати допомогу, маю певні здібності та вміннѐ організовувати власну 

професійну діѐльність на основі розуміннѐ, визнаннѐ і прийнѐттѐ дитини ѐк 

учасника освітнього процесу у всій різноманітності її особистісних і 

соціальних відмінностей. Це також і здатність виѐвлѐти повагу до дітей та 

турботу про них (Максимова, 2018, с. 173). 
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Формуваннѐ толерантності майбутніх вихователів ЗДО в 

полікультурному регіоні ю вагомим процесом, оскільки уможливляю 

здійсненнѐ майбутніми фахівцѐми ефективної освітньої діѐльності у ЗДО з 

урахуваннѐм різноманітності етносів, релігійних вірувань, мови тощо. 

Розглѐнемо це на прикладі Закарпаттѐ. 

 

Закарпаттѐ – полікультурний край, у ѐкому толерантно проживаять і 

взаюмодіять представники різних етносів, релігій, мов тощо. Згідно з 

Всеукраїнським переписом населеннѐ 2001 р. (Про кількість та склад 

населеннѐ Закарпатської області за підсумками Всеукраїнського 

перепису населеннѐ 2001 року, 2003, с. 6), кількість та склад населеннѐ 

Закарпатської області ю доволі різноманітний в етнічному аспекті. Так, на 

території області проживаять 80,5 % українців, 12,1 % угорців, 2,6 % румун, 

2,5 % росіѐн, 1,1 % циган, 0,5 % словаків, 0,3 % німців, 0,15 % білорусів, 

0,05 % ювреїв. Відповідно, постаю питаннѐ забезпеченнѐ ѐкісними освітніми 

послугами дітей дошкільного віку – представників цих етносів. 

Зазначимо, що станом на 2018 рік у Закарпатській області діѐло 

589 ЗДО, з них 108 (18,34 %) забезпечували потреби національних меншин: 

з угорськоя мовоя вихованнѐ 77, з українськоя та угорськоя – 22 (разом 

16,8 %), з румунськоя – 3 (0,51 %), з українськоя та словацькоя – 2, а також 

по одному закладу з українськоя та російськоя, українськоя та німецькоя, 

угорськоя та російськоя мовами вихованнѐ (Белей, 2019). Наведені вище 

статистичні дані ѐскраво свідчать про національне різноманіттѐ края й 

зумовлену ним специфіку професійної діѐльності вихователів ЗДО.  

Акцентуюмо увагу на тому, що професійна діѐльність вихователѐ ЗДО в 

умовах полікультурного регіону може бути ускладнена внаслідок 

відмінностей у традиціѐх, культурних звичаѐх, ритуалах, загальноприйнѐтих 

цінностѐх, релігійних поглѐдах, способі життѐ, ѐкими володіять усі учасники 

освітнього процесу (вихованці, їх батьки, колеги та ін.). Як справедливо 

зауважуять С. Кондратяк та В. Бутенко, вихователь повинен усвідомлявати 

власну роль у транслѐції культури майбутньому покоління, безумовно 

приймати дитину будь-ѐкої національності, уміти моделявати ситуації, 

пов’ѐзані з попередженнѐм та подоланнѐм суперечностей із представниками 

різних культур (Кондратяк та Бутенко, 2021, с. 351). Науковці визначаять 

перелік відповідних умінь вихователѐ ЗДО:  

 бачити життюві полікультурні цінності й досѐгати конкретних 

практичних результатів;  

 вступати в діалог із носіѐми іншої культури, передавати 
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інструментарій самопізнаннѐ й саморозвитку іншому;  

 усвідомлявати та співвідносити власні бажаннѐ, можливості з 

вимогами конструктивної взаюмодії з представниками різних культур;  

 застосовувати в освітньому процесі інноваційні засоби та способи 

поданнѐ інформації;  

 

 використовувати методологічні знаннѐ загальних принципів 

вивченнѐ педагогічних ѐвищ, закономірностей навчаннѐ і вихованнѐ дітей 

дошкільного віку в полікультурному середовищі закладу дошкільної освіти; 

теоретичні знаннѐ цілей, принципів, змісту, методів і форм освітньої 

діѐльності та закономірностей формуваннѐ й розвитку особистості; 

методичні знаннѐ основ методик дошкільної освіти;  

 виділити основне в інформації, ѐку пропонуять дітѐм длѐ 

здійсненнѐ освітньої діѐльності в полікультурному середовищі закладу 

дошкільної освіти;  

 викладати інформація проблемно і залучати дітей до діалогу;  

 ураховувати в ході роботи над проблемоя принцип 

індивідуального підходу до дітей (індивідуальні особливості засвоюннѐ, 

сприйнѐттѐ інформації) і коригувати освітній процес;  

 поюднувати поданнѐ інформації з організаціюя самостійної 

пізнавальної практичної діѐльності дітей;  

 розуміти природу відносин і поведінки представників різних 

культур (Кондратяк та Бутенко, 2021, с. 349). Длѐ того, щоб налагодити 

відносини з лядьми, різними за етнічним складом, релігійними 

вподобаннѐми та ін. необхідно, на наш поглѐд, приділити особливу увагу 

професійній підготовці майбутніх вихователів ЗДО до роботи в умовах 

полікультурного регіону, зокрема, спрѐмувати освітній процес закладу 

вищої освіти на формуваннѐ толерантності.  

У нашому розумінні, освітні процеси в полікультурному регіоні 

зумовляять необхідність створеннѐ й функціонуваннѐ полікультурного 

освітнього середовища ЗДО, що інтегрую умови життюдіѐльності дитини та її 

соціальну поведінку. Таке середовище повинне зберігати традиції, 

відкривати нові культурні й міжетнічні перспективи, оріюнтовані на 

різноманітність та відкритість у відношенні нових культур і народів, 

знайомити з різноманіттѐм ѐк традиційних культурних зразків і норм, так і 

з сучасними тенденціѐми розвитку, формувати здатність прийнѐттѐ 

етнічних груп і дбайливого до них ставленнѐ. Підсумовуячи, можемо 

узагальнити, що поліетнічне освітню середовище ЗДО представлѐю установу 
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з багатокультурним контингентом, що містить багатонаціональний і 

різноконфесійний склад, ю простором позитивної взаюмодії індивідів, ѐкі 

представлѐять різні етноси. У цьому середовищі проходить активне 

залученнѐ вихованців до загальнонаціональних і загальнолядських 

духовних цінностей, а також створяютьсѐ простір длѐ позитивної взаюмодії 

всіх представників різних етносів з метоя максимального задоволеннѐ 

їхніх освітніх потреби. Поліетнічне освітню середовище охопляю широке 

коло питань, ѐкі стосуятьсѐ різних етнічних груп, що входѐть до його 

складу. Одними з таких питань, на нашу думку, ю: історична спадщина та 

сучасна культура етносу, соціально-політичні реалії, проблеми та умови 

життѐ тіюї чи іншої етнічної групи в поліетнічному суспільстві (регіоні). У 

поліетнічному освітньому середовищі легко здійсняютьсѐ оволодіннѐ 

спеціальними знаннѐми та вміннѐми, ѐкі би допомогли зрозуміти феномен 

етнічних груп, та сприѐти вироблення вміннѐ застосовувати їх. Як правило, 

у такому освітньому середовищі толерантно ставлѐтьсѐ до представників 

різних етнічних, релігійних груп, ураховуять їхні етнокультурні особливості; 

невимушено відбуваютьсѐ міжнаціональне спілкуваннѐ тощо 

(Атрощенко, 2020, с. 101-102).  

Підтримуюмо думку Е. Бахічи, що в контексті підготовки майбутніх 

вихователів до професійної діѐльності в умовах полікультурного 

середовища толерантність виступаю ѐк показник ѐкості ціюї підготовки, 

ступінь її відповідності конкретним історичним обставинам суспільного 

розвитку певної спільноти. Полікультурне середовище, на думку авторки, ю 

об’юктивним тлом длѐ проѐву толерантності кожної особистості, незалежно 

від того, до ѐкої національної культури вона належить і ѐку роль виконую в 

системі соціальних відносин. Але чи буде вона життювоя позиціюя, 

принципом, що спрѐмовую й визначаю зміст її діѐльності, залежить від 

самої особистості, її свідомого вибору. У процесі підготовки до професійної 

діѐльності толерантність виступаю характеристикоя ѐкості результату цього 

процесу, у ѐкому набуті знаннѐ, професійні вміннѐ і навички інтегровані в 

цілісну професійно-педагогічну позиція особистості й відбиваять її 

поглѐди і ставленнѐ до інших у готовності діѐти під час навчаннѐ та 

вихованнѐ дітей (Бахіча, 2012, с. 9).  

Вважаюмо, що формуваннѐ толерантності, ѐк особистісної та 

професійної ѐкості, повинно систематично й цілеспрѐмовано здійсняватисѐ у 

процесі фахової підготовки майбутніх вихователів ЗДО, ѐк на аудиторних 

занѐттѐх, так і в ході різних видів педагогічної практики та позааудиторної 

діѐльності. Наповненнѐ змісту всіх освітніх компонент освітньої програми 
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підготовки фахівців спеціальності 012 Дошкільна освіта, завдань практики, 

виховних заходів та різних видів позааудиторної діѐльності проблематикоя 

толерантності забезпечить набуттѐ здобувачами вищої освіти відповідних 

теоретичних знань, практичних умінь та навичок, сформую готовність до 

професійної діѐльності в умовах полікультурного регіону.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі 

аналізу наукових праць із проблеми дослідженнѐ, толерантність майбутніх 

вихователів ЗДО трактуюмо ѐк особистісну та професійну ѐкість, ѐка сфор-

мована на основі гуманістичного світоглѐду, дозволѐю ефективно виконувати 

професійні обов’ѐзки в умовах полікультурного регіону, передбачаю повагу й 

розуміннѐ поглѐдів дітей дошкільного віку, їхніх батьків, колег, терпиме 

ставленнѐ до них на основі відкритості у спілкуванні, повазі та взаюморо-

зумінні. Вважаюмо, що сучасна освіта потребую створеннѐ системи соціальних і 

педагогічних умов, що сприѐтимуть формування толерантних переконань, 

поглѐдів і навичок толерантної поведінки майбутніх вихователів ЗДО. Переко-

нані, що освітній процес у закладах вищої освіти за своїми технологічними 

можливостѐми ю стратегічно найбільш важливим длѐ становленнѐ майбутніх 

фахівців дошкільної освіти, зокрема длѐ формуваннѐ в них толерантності та 

готовності до здійсненнѐ професійної діѐльності в умовах полікультурного 

регіону. Перспективоя подальших наукових розвідок ю дослідженнѐ методич-

них підходів до формуваннѐ толерантності майбутніх вихователів ЗДО. 
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РЕЗЮМЕ 
Бондар Тамара. Формирование толерантности будущих воспитателей 

дошкольного образовательного учреждениѐ в поликультурном регионе: теоретические 
основы. 

Цель статьи состоит в обосновании теоретических основ процесса 
формированиѐ толерантности будущих воспитателей ДОУ в поликультурном 
регионе. Методы исследованиѐ: системно-структурный анализ и систематизациѐ 
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философских, психологических и педагогических работ; сравнительно-
педагогический анализ научной литературы и классификациѐ. На основе анализа 
научных работ авторами предложено собственно определение понѐтиѐ 
«толерантность будущих воспитателей ДОУ» и отмечена необходимость 
формированиѐ изучаемого феномена в высших учебных заведениѐх. Перспектива 
дальнейших научных исследований – изучение методических подходов к 
формирования толерантности будущих воспитателей ДОУ. 

Ключевые слова: будущие воспитатели дошкольного образовательного 
учреждениѐ, межкультурнаѐ компетентность, толерантность, этнос, 
поликультурный регион, поликультурнаѐ образовательнаѐ среда, профессиональнаѐ 
подготовка, моральные приоритеты, ценности, диалог культур. 

SUMMARY 
Bondar Tamara. Developing tolerance in pre-service preschool educators in a 

multicultural region: theoretical foundations. 
The purpose of the article is to analyze the theoretical foundations which guide 

training offered for the pre-service preschool educators. The training is aimed at teaching 
pre-service preschool educators to be tolerant professionals in a multicultural region. 
Research methods include system-structural analysis and systematization of philosophical, 
psychological, and pedagogical works, which allowed to explain the content of the studied 
phenomenon. Comparative and pedagogical analysis of the references was applied to clarify 
the key terms used in the study. The “tolerance” concept from a pedagogical and 
psychological point of view has been considered. The ways in which tolerance was 
interpreted by the Ukrainian and foreign scholars has been presented. The authors argued 
that a range of functions that teaching tolerance performs has to be expanded to emphasize 
the aim of teaching tolerance. Consequently, axiological, motivational, adaptive, evaluative-
prognostic, translational, congruent-empathic and integrative functions have been explained. 
There were outlined methodological approaches used to research tolerance as a scientific 
category from a psychological point of view as well as to research the content of the 
components that can describe a tolerant personality of an educator. Such components may 
include emotional, value-motivational, ideological, mental features that manifest themselves 
in an individual behavior. The authors outlined how they understand the tolerance that pre-
service preschool educators should possess. It is defined as a personal and professional 
quality, formed with humanistic worldview. It allows educators to effectively perform 
professional duties taking into consideration multicultural region features. Th educators are 
expected to respect and understand preschoolers, their parents, and colleagues. They are 
also expected to learn how to effectively communicate with people from different 
backgrounds, learn about the languages spoken in the families, respect and understanding 
the differences. The authors concluded that in terms of significance training provided at 
institutions of higher learning is the most critical for educators’ professional developing. 
Thus, it is institutions of higher education where pre-service preschool educators learn how to 
be tolerant. Acquisition of necessary skills to work and interact in a multicultural region is 
likely to improve teacher efficacy and self-efficacy.  

Key words: pre-service preschool educators, intercultural competence, tolerance, 
ethnicity, multicultural region, multicultural educational environment, professional training, 
moral priorities, values, dialogue of cultures. 
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
У статті висвітлено особливості розвитку педагогічної майстерності 

вчителѐ початкових класів. Педагогічна майстерність учителѐ дозволѐю 
оптимізувати всі види навчально-виховної роботи, спрѐмувати їх на всебічний 
розвиток та вдосконаленнѐ особистості школѐра. Аналіз психолого-педагогічних 
публікацій, у ѐких відображені сутність і зміст педагогічної майстерності, свідчить 
про те, що цѐ проблема перебувала в центрі уваги вчених-педагогів і психологів на 
всіх етапах розвитку сучасної системи освіти.  

Розкриваятьсѐ компоненти педагогічної майстерності, фактори, що 
впливаять на становленнѐ педагогічної майстерності вчителѐ початкових класів. 
Оріюнтаціѐ сучасних освітніх технологій на високій рівень застосуваннѐ ЕОР у 
освітньому процесі Нової української школи вимагаю науково обґрунтованого 
супроводу, наѐвності відповідного навчально-методичного забезпеченнѐ. Длѐ 
вирішеннѐ ціюї актуальної проблеми необхідно модифікувати й удосконалити чинну 
систему професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, 
спрѐмовуячи її в бік формуваннѐ готовності майбутніх учителів початкової школи 
до використаннѐ ЕОР у професійній діѐльності. 

Вибір методологічної основи обов’ѐзково пов’ѐзуютьсѐ зі специфічними 
взаюмопов’ѐзаними методологічними підходами, ѐкі дозволѐять визначити способи 
дослідженнѐ процесу підготовки вчителів початкової школи. 

У даних дефініціѐх акцентуютьсѐ увага на особистісних аспектах професійної 
майстерності, ѐкі спираятьсѐ на особистісно-професійні елементи й виділѐятьсѐ у 
професійній діѐльності ѐк базова ціннісна оріюнтаціѐ фахівцѐ, ѐка допомагаю йому 
усвідомлявати себе особистістя, виѐвлѐти, розкривати його можливості, сприѐю 
становлення самосвідомості, здійснення самореалізації і самоствердженнѐ.  

Ключові слова: майстерність, педагогічна майстерність, елементи 
педагогічної майстерності,  педагогічна техніка, учитель початкових класів, діти, 
молодший шкільний вік. 

 

Постановка проблеми. Вітчизнѐна система освіти зазнаю сьогодні 

певних змін, що виражаятьсѐ в поѐві альтернативних типів закладів освіти, 

використанні нових програм, зміні змісту освіти, застосуванні освітніх та 

наукових інновацій. Учитель НУШ маю бути не просто надавачем послуг, а 

особистістя, ѐка здатна до змін, розвитку та вдосконаленнѐ. Імідж 

сучасного вчителѐ початкових класів залежить, насамперед, від його 
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педагогічної майстерності. Серед шлѐхів розвитку педагогічної 

майстерності педагога основну увагу слід акцентувати на постійній творчій 

праці, активній життювій позиції, потребі в співпраці з іншими педагогами, 

розвитку компетентностей, духовності й гуманності. 

Сучасні освітні реалії оріюнтуять на вільний розвиток лядини, творчу 

ініціативу, самостійність та конкурентоспроможність. Все це поставило 

перед сучасними закладами освіти нові завданнѐ щодо підвищеннѐ ѐкості 

та ефективності навчаннѐ, розвитку майбутніх кваліфікованих фахівців. 

Педагогічна діѐльність маю не тільки кількісну міру, але і ѐкісні 

характеристики. Специфіку роботи вчителѐ початкових класів можна 

оцінити, визначивши рівень його творчого ставленнѐ до своюї діѐльності, а 

також його педагогічної майстерності. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз численних праць науковців 

свідчить, що проблема формуваннѐ педагогічної майстерності вчителѐ 

початкових класів залишаютьсѐ досить актуальноя в наш час. Ще більшого 

контрасту проблема формуваннѐ  педагогічної майстерності вчителѐ 

набуваю в умовах реформуваннѐ освіти, Нової української школи. Так, 

проблемі дослідженнѐ присвѐченні численні наукові роботи 

Я. Коменського, К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського, 

В. Федорчук («Основи педагогічної майстерності»), Л. Крамущенко, 

Д. Єнигіна («Засади розвитку педагогічної майстерності вчителів 

початкових класів у системі неперервної освіти»),  Н. Білик, А. Рацул, 

Н. Волѐняк, А. Луцяк («В. Сухомлинський про педагогічну майстерність 

учителѐ»), Н. Базилевич, Т. Дмитренко, Н. Теличко та ін. 

У педагогічному словнику М. Ярмаченка майстерність визначаютьсѐ 

ѐк високе мистецтво в певній галузі, вправність у виконанні певного виду 

діѐльності. Вона передбачаю наѐвність професійних знань, умінь і навичок 

та ю рисоя, ѐка відрізнѐю одного працівника від іншого.  

У ході теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури 

з’ѐсовано, що Н. Кузьміна, І. Харламов та ін. визначаять педагогічну 

майстерність ѐк вищий рівень виконаннѐ педагогічної діѐльності, роблѐть 

наголос на характеристиці професійних умінь педагога, тобто реалізуять 

функціонально-діѐльнісний підхід у наукових уѐвленнѐх про сутність ѐвища. 

Соціальний підхід до розуміннѐ педагогічної майстерності майбутніх 

учителів (Л. Бондарук, А. Маркова та ін.) застосовуютьсѐ переважно в 

межах досліджень професіоналізму педагогічної діѐльності та 

переплітаютьсѐ з трактуваннѐми професійної кваліфікації педагога ѐк 

об’юктивної вимоги суспільства до представників педагогічної професії.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

18 

 

Отже, смислова інтерпретаціѐ педагогічної майстерності передбачаю 

три значеннѐ:  

особистісне утвореннѐ (рівень професійно-педагогічної 

підготовленості); ѐкісна характеристика педагогічної діѐльності (рівень 

педагогічної вмілості та результативності в її здійсненні); соціально-

педагогічне ѐвище (ѐк соціально задані вимоги до особистості, рівнѐ 

підготовки та ѐкості діѐльності педагога). 

Аналіз наукових джерел і наші дослідженнѐ дозволѐять визначити 

педагогічну майстерність ѐк інтегративну характеристику високої професійно-

педагогічної підготовленості вчителѐ, внутрішньо зумовлену високорозви-

неними особистісними ѐкостѐми (інтелектуальноя культуроя, особистісноя 

зрілістя, індивідуальним педагогічним стилем, самоактуалізаціюя), ѐкі 

виражаятьсѐ в педагогічному досвіді, професійній компетентності, 

оптимальному прогнозуванні та випереджальному передбаченні можливих 

результатів, творчій діѐльності (Семеніхіна, Бобровицька, 2020, с. 23). 

Мета статті полѐгаю в аналізі наукової літератури щодо розвитку 

педагогічної майстерності вчителѐ початкових класів, розкритті її 

елементів. 

Виклад основного матеріалу. Сучасним українським закладам освіти 

потрібен учитель, ѐкий виконую свої обов’ѐзки професійно, акумуляю в собі 

багатогранні ѐкості творчої особистості. Без професіоналізму неможливе 

нинішню навчаннѐ та вихованнѐ. Від того, ѐкі властивості свого «Я» вчитель 

передаю учнѐм, ѐких струн їхньої душі зумію торкнутисѐ, багато в чому 

залежить майбутню українського суспільства, ідеали та вчинки учнів. 

Цілком зрозуміло, що зробити це може той, хто сам володію професійноя 

майстерністя, хто здатний і вмію творчо передати багатство лядської 

культури своїм учнѐм, вважаю Т. Сорочан (Сорочан, 2019, с. 9). 

А. Ордановська зазначаю, що сьогодні в українських школах 

працяять учителі, ѐкі домагаятьсѐ високої ѐкості навчаннѐ та вихованнѐ, 

проѐвлѐять методичну творчість, збагачуять передовий педагогічний 

досвід. Однак не можна не констатувати той факт, що з низки причин у 

сучасних закладах освіти ѐвно недостатньо вчителів, ѐкі здійсняять 

педагогічну діѐльність на високому професійному рівні. Більш того, 

намічаютьсѐ деѐка тенденціѐ до зниженнѐ рівнѐ їх професійного зростаннѐ. 

Це пов’ѐзано ѐк із численними складнощами соціально-економічного 

життѐ держави, так і з істотними недоліками процесу підготовки вчителѐ-

професіонала в закладах середньої та вищої спеціальної освіти, ѐкі іноді 
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можна розглѐдати ѐк наслідок не зовсім вірних психолого-педагогічних 

установок з ціюї складної проблеми. Однак, суспільне становище, 

професійний престиж учителѐ значноя міроя залежать і від нього самого: 

від його життювої позиції, лядських властивостей та ѐкостей, ерудиції та 

ѐкості виконуваної ним педагогічної діѐльності, ѐка ю далеко не простоя. 

Адже робота вчителѐ належить до вельми складних видів діѐльності. У 

цьому плані перед учителем постаю низка професійних проблем. Навіть 

глибокі знаннѐ педагогічної теорії не знижуять тих труднощів, з ѐкими 

йому доводитьсѐ стикатисѐ у своїй діѐльності. Справа в тому, що 

педагогічна теоріѐ містить узагальнені положеннѐ про те, ѐк потрібно 

здійснявати навчаннѐ та вихованнѐ учнів, у ній фіксуятьсѐ загальні 

методичні ідеї про підхід до дітей, про облік їх вікових та індивідуальних 

особливостей. Практика ж виступаю у великій різноманітності конкретного 

та одиничного і часто ставить такі питаннѐ, на ѐкі немаю прѐмих відповідей 

у педагогічній теорії. Тому від учителѐ початкових класів, покликаного 

професійно здійснявати педагогічний процес у школі, потрібно не тільки 

глибоке та всебічне знаннѐ теоретичних положень педагогіки, а й велика 

практична підготовка, гнучкість педагогічного мисленнѐ, уміннѐ творчо 

вирішувати завданнѐ навчально-виховної діѐльності, що в кінцевому 

підсумку і визначаю рівень його професіоналізму (Кособуцька, 2007, с. 4). 

Педагогічна професіѐ дуже індивідуальна. Головне життюве 

призначеннѐ кожного вчителѐ – стати майстром своюї справи. Майстер 

визначаютьсѐ ѐк особливо обізнаний, або майстерний у своїй справі 

фахівець. Майстерність педагога проѐвлѐютьсѐ в діѐльності. Учитель, перш 

за все, повинен володіти закономірностѐми та механізмами педагогічного 

процесу. Педагогічна майстерність вклячаю високий рівень розвитку 

педагогічної діѐльності, володіннѐ педагогічноя технікоя, а також 

особистість педагога, його досвід, громадѐнську та професійну позиція. 

Л. Ковальчук вважаю, що компетентний учитель розумію, що керувати 

педагогічноя діѐльністя він може за рахунок власних внутрішніх резервів, 

індивідуально-особистісних особливостей, уміннѐ дивитисѐ на себе з боку, 

іншими словами, успіх його професійної діѐльності на 70-80 % залежить від 

педагогічної майстерності. Можна перерахувати досить багато 

професійних та особистісних ѐкостей педагога-майстра, але набагато 

складніше виробити їх у собі і на їх основі домогтисѐ високих результатів 

(Кайдалова, Щокіна, Вахрушева, 2009, с. 211). 

Педагогічна майстерність – професійне вміннѐ оптимізувати всі види 

навчально-виховної діѐльності, спрѐмувати їх на всебічний розвиток і 
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вдосконаленнѐ особистості, формуваннѐ його світоглѐдних здібностей, 

потреби в соціально значимій діѐльності. 

Педагогічна майстерність – це комплекс ѐкостей особистості, що 

забезпечую високий рівень самоорганізації професійної діѐльності вчителѐ. 

Від учителѐ вимагаятьсѐ не тільки певні природні задатки, але, перш за 

все, великі розумові, фізичні та емоційно-вольові затрати, ѐкі стимуляять 

розвиток професійних здібностей. Такої багатопланової, розгорнутої 

кваліфікаційної характеристики не маю жодна інша професіѐ. Тому вчитель 

повинен володіти різнобічними здібностѐми організатора, оратора, 

універсала, аналітика, психолога; володіти чіткоя логікоя педагогічного 

процесу та вихованнѐ, літературним усним та писемним мовленнѐм, тобто 

бути високо компетентним фахівцем не тільки у своїй вузькопрофесійній 

галузі, вважаю Г. Кособуцька (Кособуцька, 2007, с. 91). 

Українські педагоги (І. Зѐзян, І. Кривонос та ін.) визначаять 

педагогічну майстерність, виходѐчи з її розуміннѐ «ѐк комплексу 

властивостей особистості, що забезпечую високий рівень самоорганізації 

професійної діѐльності». Так, основними елементами педагогічної 

майстерності, на думку І. Зѐзяна, ю гуманістична спрѐмованість діѐльності 

вчителѐ, його професійна компетентність, педагогічні здібності та 

педагогічна техніка. При цьому наголошуютьсѐ, що теоретичним підґрунтѐм 

професійної майстерності ю професійна компетентність, а педагогічна 

майстерність ю невід’юмноя складовоя структури особистості фахівцѐ. 

У своя чергу, педагогічні здібності забезпечуять інтенсивність 

професійного зростаннѐ, а педагогічна техніка даю змогу виѐвити та 

розвинути внутрішній потенціал вчителѐ (Зѐзян, 2008, с. 124). 

Л. Кайдалова наголошую на тому, що дуже важливими ю психолого-

педагогічні питаннѐ самоосвіти та самовихованнѐ вчителѐ, ѐкі пов’ѐзані з 

відповідністя запропонованих учителя ѐкостей із тим, що ю насправді. Кожен 

вчитель повинен поставити собі питаннѐ: «Чи відповідая ѐ тим вимогам, ѐкі 

висуваятьсѐ до сучасного вчителѐ?». В основу роботи із самовдосконаленнѐ 

та самовихованнѐ повинна бути покладена загальна підготовка вчителѐ 

початкових класів ѐк резерв підвищеннѐ кваліфікації та професійної 

майстерності. Кожен педагог повинен критично дивитисѐ на себе, 

аналізувати власну діѐльність і шукати шлѐхи самовдосконаленнѐ. Зрозуміло, 

що цей процес відбуваютьсѐ в умовах взаюмодії з іншими лядьми (учнѐми, 

колегами, батьками) (Кайдалова, Щокіна, Вахрушева, 2009, с. 71). 

Інноваційне оновленнѐ педагогічної системи маю забезпечити 

зростаннѐ особистісного потенціалу студентів і викладачів. Важливо, щоб 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

21 

характер інновацій відображав суспільні вимоги до підготовки вчителів і 

потреби студентів, ураховував специфіку закладу. Сама ж інноваційна 

діѐльність вимагаю належної організаційної роботи: аналізу, збираннѐ, 

обробленнѐ, систематизації, накопиченнѐ й використаннѐ інформації про 

інновації; ресурсного обґрунтуваннѐ і визначеннѐ механізму практичної 

реалізації інноваційних процесів, а також прогнозуваннѐ, плануваннѐ й 

організації, координуваннѐ, контроля. Показником ѐкості інновації ю 

підвищеннѐ ефективності освітньої діѐльності закладу освіти (Бобровицька, 

Семеніхіна, 2019). 

Спираячись на роботи сучасних науковців, робимо висновок, що 

педагогічна творчість учителѐ початкових класів – це розробленнѐ та 

втіленнѐ оптимальних і нестандартних педагогічних рішень, а також 

діѐльність, що породжую нові, інноваційні методики з одночасним 

проюктуваннѐм технологій їх реалізації. Вважаюмо, що це залежить від 

рівнѐ розвитку професійно-педагогічної спрѐмованості особистості вчителѐ 

початкових класів, ѐкий характеризуять такі параметри, ѐк «стійкість до 

перешкод», «валентність», кожен з ѐких маю свій зміст і компоненти. 

Творчість, активність, самостійність у прийнѐтті рішень не формуятьсѐ в 

майбутнього вчителѐ початкових класів спонтанно. Вони визначаятьсѐ 

спрѐмованістя, стратегіюя, змістом і технологіюя процесу навчаннѐ й 

вихованнѐ у вищій школі (Кайдалова, Щокіна, Вахрушева, 2009). 

Підсумовуячи дослідженнѐ структури педагогічної майстерності, хоче-

мо наголосити на потребі формуваннѐ у ЗВО основ акмеологічної спрѐмо-

ваності особистості. Провідна функціѐ ціюї ѐкості – актуалізаціѐ творчої 

активності лядини, «націляваннѐ» її на самовдосконаленнѐ, самореалізація, 

досѐгненнѐ вершин у власній діѐльності (Ковальчук, 2007, с. 79-82). 

Длѐ вчителѐ початкових класів необхідні деѐкі особливі ѐкості, ѐкі не 

ю необхідноя умовоя длѐ інших учителів. Це, наприклад, педагогічна 

спрѐмованість особистості саме на роботу з молодшими школѐрами, не 

взагалі лябов до дітей, а стійкий інтерес до учнів початкових класів, 

схильність до спілкуваннѐ з ними, їх навчаннѐ та вихованнѐ. Дещо 

специфічноя ю та частина знань, умінь і навичок, ѐкі потрібні длѐ роботи з 

молодшими школѐрами. У ця групу особливих ѐкостей можна вклячити і 

більш широкий характер (спектр) предметно-академічних здібностей 

учителѐ початкових класів, а саме поюднаннѐ здібностей до природно-

математичних, лінгвістичних та музично-художніх дисциплін. Саме тому 

вважаютьсѐ, що вчителя початкових класів дуже важливо весь час 

працявати над педагогічноя майстерністя, не зупинѐтисѐ на досѐгнутому, 
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а навпаки, вклячати в своя роботу щось нове і цікаве. Дуже важливо 

навчитисѐ вклячати у власну педагогічну практику досѐгненнѐ вітчизнѐних 

учених та педагогів традиційного навчаннѐ і поюднувати їх із прийомами та 

методами сучасної освіти. 

Висновки. Педагогічна майстерність учителѐ початкових класів – 

запорука успішного розвитку підростаячого поколіннѐ, його моральних 

основ, оскільки вчитель початкових класів передаю не тільки знаннѐ та 

вміннѐ отримувати знаннѐ, але більшоя міроя він передаю основи 

духовності, етики та естетики, виховуячи учнѐ ѐк особистість, здатну нести 

відповідальність за власні дії перед суспільством. 

Розвиток педагогічної майстерності йде за двома основними 

напрѐмами, ѐкі тісно взаюмопов’ѐзані: розвиток педагогічної майстерності, 

керований ззовні: організаціѐ методичних об’юднань у школах, курси 

підвищеннѐ кваліфікації; розвиток, зростаннѐ майстерності, керований 

зсередини, з боку самого вчителѐ: самоосвіта; самовихованнѐ; 

саморозвиток. 
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РЕЗЮМЕ 

Бобровицкая Светлана, Кисиль Дмитрий, Ласточкина Елена. Педагогическое 
мастерство учителѐ начальных классов. 

В статье отображены особенности развитиѐ педагогического мастерства 
учителѐ начальных классов. Педагогическое мастерство учителѐ позволѐет 
оптимизировать все виды учебно-воспитательной работы, направлѐть их на 
всестороннее развитие и усовершенствование личности школьника. Анализ 
психолого-педагогических публикаций, в которых отображены сущность и 
содержание педагогического мастерства, свидетельствует о том, что эта 
проблема находилась в центре вниманиѐ ученых-педагогов и психологов на всех 
этапах развитиѐ современной системы образованиѐ. 

Раскрыты компоненты педагогического мастерства, факторы, влиѐящие на 
становление педагогического мастерства учителѐ начальных классов. Ориентациѐ 
современных образовательных технологий на высокий уровень применениѐ ЭОР в 
образовательном процессе Новой украинской школы требует научно обоснованного 
сопровождениѐ, наличиѐ соответствуящего учебно-методического обеспечениѐ. 
Длѐ решениѐ этой актуальной проблемы необходимо модифицировать и 
усовершенствовать действуящуя систему профессиональной подготовки будущих 
учителей начальной школы, направлѐѐ ее на формирование готовности будущих 
учителей начальной школы к использования ЭОР в профессиональной деѐтельности. 

Выбор методологической основы обѐзательно свѐзываетсѐ со 
специфическими взаимосвѐзанными методологическими подходами, позволѐящими 
определить способы исследованиѐ процесса подготовки учителей начальной школы. 

В данных дефинициѐх акцентируетсѐ внимание на личностных аспектах 
профессионального мастерства, которые опираятсѐ на личностно-
профессиональные элементы и выделѐятсѐ в профессиональной деѐтельности как 
базоваѐ ценностнаѐ ориентациѐ специалиста, котораѐ помогает ему осознавать 
себѐ личностья, выѐвлѐть, раскрывать его возможности, способствует 
становления самосознаниѐ. 

Ключевые слова: мастерство, педагогическое мастерство, элементы 
педагогического мастерства, педагогическаѐ техника, учитель начальных классов, 
дети, младший школьный возраст. 

SUMMARY 
Bobrovytska Svitlana, Kisil Dmytro, Lastochkina Olena. Pedagogical mastery of the 

primary school teachers. 
The article highlights the features of pedagogical mastery development in primary 

school teachers. The pedagogical mastery of the teacher allows to optimize all types of 
educational work, to direct them to comprehensive development and improvement of the 
pupil’s personality. Analysis of psychological and pedagogical publications, which reflect the 
essence and content of pedagogical mastery, shows that this problem has been the focus of 
scientists, educators and psychologists at all stages of development of the modern education 
system. 
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The components of pedagogical mastery, the factors influencing formation of 
pedagogical mastery of the teacher of primary grades are revealed. The orientation of 
modern educational technologies to the high level of application of EER in the educational 
process of the New Ukrainian School requires scientifically sound support, availability of 
appropriate educational and methodological support. To solve this urgent problem, it is 
necessary to modify and improve the current system of professional training of future 
primary school teachers, directing it towards formation of the readiness of future primary 
school teachers to use EER in professional activities. 

The choice of methodological basis is necessarily associated with specific interrelated 
methodological approaches, which allow to determine ways to study the process of training 
primary school teachers. 

These definitions focus on personal aspects of professional mastery, which are based 
on personal and professional elements and stand out in professional activities as a basic 
value orientation of the specialist, which helps him realize himself, discover his potential, 
promotes self-awareness and self-realization.  

Key words: mastery, pedagogical mastery, elements of pedagogical mastery, 
pedagogical technique, primary school teacher, children, primary school age. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ В E-LEARNING У 

СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті розглѐнуто теоретичні аспекти реалізації моделей педагогічного 
дизайну длѐ організації e-learning у системі неперервної педагогічної освіти. 
Проаналізовано понѐттѐ педагогічного дизайну у процесі організації e-learning длѐ 
створеннѐ онлайн-курсів, принципи педагогічного дизайну, сформульовані Р. Ганью 
(Robert Mills Gagne), що визначаять основи ѐкісної й планомірної розробки 
навчального онлайн-курсу та максимально повну передачу потрібної інформації в 
доступній формі. Проаналізовано моделі педагогічного дизайну ADDIE (Instructional 
Design Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) і Діка та Кері (Walter 
Dick, Lou Carey and James Carey) та можливості їх використаннѐ під час проюктуваннѐ 
онлайн-курсів у системі неперервної педагогічної освіти. 

Ключові слова: модель, педагогічний дизайн, e-learning, система освіти, 
неперервна педагогічна освіта. 

 

Постановка проблеми. Головними пріоритетами в системі 

педагогічної освіти в сучасному світі визнано неперервне підвищеннѐ 

кваліфікації та перепідготовку. Підвищеннѐ кваліфікації педагогів у системі 

післѐдипломної освіти передбачаю їх адаптація до змін професійного 

середовища через розвиток компетенцій: стресостійкості й адаптивності, 

цифрових навичок, комунікації, у тому числі з віддаленими групами, 

лідерства в період змін, крос-функціональної взаюмодії (Serhat Kurt). 
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Переосмисленнѐ роботи педагогів, підвищеннѐ їх інноваційного 

потенціалу, розвиток професійних компетентностей та оріюнтованість на 

результат визначаять напрѐми їх підготовки в найближчому майбутньому. 

За таких умов e-Learning ю одним із пріоритетних підходів до організації 

навчаннѐ під час підвищеннѐ кваліфікації, що забезпечую взаюмодія через 

залученість усіх учасників до освітнього процесу (обміну думками, 

матеріалами, досвідом, обговореннѐ тощо) та робить програми підготовки 

успішнішими, підвищую ѐкість засвоюннѐ знань та розвиток професійних 

компетентностей. Застосуваннѐ технологій e-Learning під час підвищеннѐ 

кваліфікації педагогів дозволѐю забезпечити неперервне навчаннѐ длѐ 

максимальної відповідності їх професійних навичок викликам часу.  

Пандеміѐ каталізувала процеси цифрової трансформації освітньої 

галузі, призвела до формуваннѐ та розвитку інноваційних технологій 

організації освітнього процесу, серед ѐких e-Learning ю клячовим длѐ 

відповідності викликам часу, забезпечуячи швидкість, гнучкість та адаптив-

ність, рівний доступ, відповідність потребам, релевантність. Серед пріори-

тетних напрѐмів змін в організації e-Learning у системі педагогічної освіти ю 

націленість навчаннѐ на ефективність та персоналізація, підвищеннѐ швид-

кості навчального процесу, його гнучкість, застосуваннѐ технологій платформ-

ми навчального досвіду (LXP – Learning Experience Platforms), де алгоритми 

машинного навчаннѐ підбираять персоналізований освітній контент. 

У зв’ѐзку з переходом на навчаннѐ в онлайн-формі виникла низка 

проблем: з одного боку, закладам вищої освіти (далі – ЗВО) необхідно 

знайти ідеальну платформу, що масштабуютьсѐ, легко настрояютьсѐ, 

відповідаю запитам усіх зацікавлених в освітньому процесі осіб; а з іншого – 

важливим ю розробленнѐ ефективних онлайн-курсів длѐ забезпеченнѐ 

системи підготовки менеджерів соціокультурної діѐльності. Проте поглѐди 

викладачів та студентів на бажані формати та методи навчаннѐ в онлайн-

курсах розходѐтьсѐ (рис. 1). 

Виѐвлені протиріччѐ показуять, що навчаннѐ переходить в онлайн, 

але не всі ЗВО готові до процесу забезпеченнѐ технічно, викладачам 

необхідно вдосконалявати підходи до організації e-Learning та шукати нові 

технологічні рішеннѐ длѐ підвищеннѐ ефективності онлайн-курсів длѐ 

задоволеннѐ потреб здобувачів освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Основоположниками наукового 

напрѐму педагогічного моделяваннѐ ю закордонні дослідники Р. Ганье 

(R. Gagne), Л. Сміт і Т. Рейган (L. Smith and Tillman J. Ragan), У. Дік, Дж. Кері і 

Л. Кері (Walter Dick, Lou Carey and James Carey), Д. Меррілл (D. Merrill), 
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Р. А. Райзер (R. A. Reiser). Застосуваннѐ педагогічного дизайну у процесі 

забезпеченнѐ e-Learning та створеннѐ онлайн-курсів надаю можливості 

спланувати освітній процес так, щоб він був найбільш ефективним, 

результативним та технологічно спроюктованим. Організаційно-педагогічні 

основи e-Learning, підходи до його організації у своїх працѐх висвітлявали 

вітчизнѐні науковці В. Биков, А. Гуржій, М. Жалдак, Н. Морзе, В. Олійник, 

Ю. Пасічник, О. Спірін, С. Семерікова, О. Співаковський та інші. 

 

Рис. 1. Результати опитуваннѐ викладачів та студентів стосовно 

бажаних форматів та методів навчаннѐ в онлайн-курсах (The ADDIE Model 

of Instructional Design) 
 

Метою статті ю теоретико-методичний аналіз моделей педагогічного 

дизайну в e-learning у системі неперервної педагогічної освіти. 

Методи дослідження: використано теоретичний аналіз науково-

методичної літератури з визначеної проблематики, порівнѐннѐ й 

узагальненнѐ даних, зіставленнѐ різних поглѐдів на проблему дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Застосуваннѐ в e-Learning 

електронного інформаційно-освітнього середовища, здійсненнѐ 

віртуальних лядських комунікацій через канали Інтернет та 

автоматизоване електронне управліннѐ навчаннѐм призводѐть до істотних 

змін у технологіѐх організації навчального процесу, а також модифікуять 

роль і функції викладача та слухача. 

Одним із факторів забезпеченнѐ ефективності навчаннѐ педагогів у 

системі післѐдипломної освіти із застосуваннѐм технологій e-Learning та на 

занѐттѐх офлайн ю вибір педагогічного дизайну (ID – instructional design, 
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педагогічний дизайн) навчальної програми в онлайн-курсі, оскільки 

знаннѐ, ѐкі вони отримуять очно і онлайн, повинні гармонійно 

доповнявати один одного (Instructional Design central). 

У педагогічній літературі можна знайти різні визначеннѐ цього 

понѐттѐ. Під педагогічним дизайном розуміять розробку навчальних 

матеріалів, видів навчальної діѐльності, а також методів та засобів 

навчаннѐ, тобто розробку всіх чи більшої частини компонентів системи 

навчаннѐ. А в умовах дистанційного навчаннѐ педагогічний дизайн 

повинен зводитисѐ до дизайну навчальної діѐльності студентів (A First Look 

at the New Degree Transforming Online Education). 

Педагогічний дизайн ѐвлѐю собоя послідовність процедур, згрупованих 

у низку етапів, кожен із ѐких маю конкретні завданнѐ і методи їх досѐгненнѐ. 

Модель педагогічного дизайну описую, ѐкі кроки необхідно зробити 

викладачу длѐ формуваннѐ ефективного освітнього середовища онлайн-

навчаннѐ длѐ досѐгненнѐ очікуваних результатів і застосуваннѐ знань у 

майбутній професійній діѐльності менеджерів соціокультурної діѐльності.  

Мета застосуваннѐ педагогічного дизайну в розробці онлайн-курсів 

полѐгаю у плануванні та створенні ситуацій, ѐкі розширяять можливості 

навчаннѐ ѐк длѐ окремих студентів, так і длѐ груп. Це означаю, що навчаннѐ 

потрібно планувати так, щоб воно було ефективним та систематично 

спроюктованим. 

Педагогічний дизайн ю систематизованим підходом до створеннѐ 

освітніх рішень в організації ефективного навчаннѐ на онлайн-курсі та у 

своїй проюктній діѐльності та ґрунтуютьсѐ на застосуванні принципів 

педагогічної теорії і практики. 

Принципи педагогічного дизайну сформулявав американський 

психолог Роберт Ганью (Robert Mills Gagne), ѐкі забезпечуять надійну 

структуру з набору подій длѐ розробки ефективного електронного 

навчаннѐ. Так, Роберт Ганью запропонував рамку, що складаютьсѐ з серії 

подій, заснованих на біхевіористичному підході до навчаннѐ. Ці події 

пов’ѐзані із систематичним навчальним процесом проектуваннѐ, 

створяячи гнучку модель, де події можна застосувати до різних 

навчальних ситуацій (рис. 2) (Bludova et al., 2019). 

Модель педагогічного дизайну онлайн-курсу за Ганью ґрунтуютьсѐ на 

застосуванні дев’ѐти подій: 

1) приверненнѐ уваги студентів до навчального курсу, що ю 

важливим етапом навчаннѐ, оскільки через зацікавленнѐ до інформації 

йде спонуканнѐ до вивченнѐ теми; 
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2) інформуваннѐ про цілі навчаннѐ на онлайн-курсі, установленнѐ 

очікуваних результатів та критеріїв виміряваннѐ досѐгнень; 
 

 
Рис. 2. Модель педагогічного дизайну Ганью (Bludova et al., 2019) 
 

3) активуваннѐ досвіду та результатів попереднього навчаннѐ длѐ 

подальшого вивченнѐ матеріалу, формуваннѐ та розвитку професійних 

компетентностей; 

4) представленнѐ навчального контенту онлайн-курсу, розміщеного 

за модульноя структуроя; 

5) наданнѐ інструкцій щодо послідовності та правил навчаннѐ на 

онлайн- курсі; 

6) залученнѐ студентів до практичної та проюктної діѐльності, ѐкі 

доповняять процес навчаннѐ: їх виконаннѐ даю можливість побачити 

практичне використаннѐ здобутих знань та оцінити рівень їх засвоюннѐ; 

7) моніторинг навчальних результатів студентів та досѐгненнѐ цілей 

навчаннѐ; 

8) оціняваннѐ результативності навчаннѐ за відповідними 

критеріѐми, аналіз результатів; 

9) закріпленнѐ здобутих знань та перенесеннѐ їх у практичну 

діѐльність. 

Хоча дев’ѐть подій, описаних у педагогічній моделі Ганью, отримали 

підґрунтѐ в теоріѐх біхевіоризму, пізнаннѐ та обробки інформації, вони все 

ще ю провідними напрѐмами у проюктуванні та розробленні освітніх 

середовищ у онлайн- курсі. 
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Длѐ реалізації принципів навчаннѐ застосовуятьсѐ різні моделі 

педагогічного дизайну: ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation), SAM, ALD, Діка і Кері (Dick & Carey Systems 

Approach Model), дизайну Kemp (Jerrold Kemp Instructional Design Model) та 

інші (Morrison et al., 2020).  

У практиці розробленнѐ онлайн-курсів та плануваннѐ навчаннѐ длѐ 

системи неперервної педагогічної освіти найчастіше використовуять 

модель педагогічного дизайну Instructional Design ADDIE (Instructional 

Design Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) ѐк основу 

під час розробки онлайн-курсів длѐ забезпеченнѐ навчаннѐ педагогів. 

Завдѐки лінійності й послідовності у виконанні етапів, структура моделі 

ADDIE дуже схожа на процес створеннѐ навчального контенту в системі 

традиційного навчаннѐ, і саме тому вона ю популѐрноя в організації e-

Learning у системі післѐдипломної педагогічної освіти.  

Застосуваннѐ педагогічного дизайну під час розробленнѐ онлайн-курсу 

передбачаю визначеннѐ виміряваних освітніх цілей, цільової аудиторії, 

очікувані результати, формат і методи навчаннѐ, структуру освітньої 

програми, написаннѐ навчального контенту, розробленнѐ відповідних 

практичних прикладів. Традиційно модель ADDIE представлѐютьсѐ  лінійноя 

 послідовністя організації навчаннѐ в онлайн-курсі п’ѐти послідовних етапів: 

аналіз, проюктуваннѐ, розробленнѐ, реалізаціѐ та оціняваннѐ (рис. 3) 

(Qualities of the Ideal Instructional Designer). 

 
Рис. 3. Модель педагогічного дизайну ADDIE  

 

У моделі ADDIE на кожному наступному етапі визначено можливості 

ітерацій та змін перед переходом до наступного: 

ADDIE 
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 на першому кроці – аналіз – відбуваютьсѐ визначеннѐ очікуваних 

результатів, цілі та завдань навчаннѐ. На етапі аналізу необхідним ю 

визначеннѐ запиту (потреби) споживачів освітньої послуги на навчаннѐ та 

кінцевий результат (проблема, її причини, ѐкий результат вирішеннѐ 

проблеми, навички, компетенції), вивченнѐ цільової аудиторії через 

анкетуваннѐ, діагностуваннѐ вхідного рівнѐ когнітивних, праксеологічних 

та професійних компетенцій (наѐвність знань і вмінь, їх рівні, досвід 

здобуттѐ освіти, наѐвні установки й цінності в межах теми запланованої 

програми і всього навчаннѐ ѐк процесу), дослідженнѐ теми (визначеннѐ 

завдань, ѐкі необхідно навчити вирішувати в межах курсу, покрокове 

вирішеннѐ завдань та необхідні навички, концепції, методи та ідеї в темі); 

 на другому кроці – проюктуваннѐ – відбуваютьсѐ вибір стратегії 

навчаннѐ, формуляваннѐ навчальних цілей, добір теоретичного матеріалу, 

відповідних носіїв інформації, методи й канали доставки навчального кон-

тенту, проюктуваннѐ мотиваційної стратегії і способи перевірки досѐгненнѐ 

цілей, проюктуваннѐ цілісної програми навчаннѐ з окремих елементів; 

 на третьому кроці – розробленнѐ – відбуваютьсѐ безпосередню 

розробленнѐ навчальних матеріалів: сценарії, практичні завданнѐ, відео-

уроки, тексти, інфографіка, презентації відповідно до узгоджених на етапі 

проюктуваннѐ очікуваних результатів навчаннѐ; 

 на четвертому кроці – виконаннѐ – відбуваютьсѐ розгортаннѐ 

навчального курсу на платформі, проведеннѐ навчаннѐ та відстеженнѐ 

отриманих результатів навчаннѐ; 

 на п’ѐтому кроці – оціняваннѐ – відбуваютьсѐ процес аналізу та 

оціняваннѐ відповідності здобутих результатів навчаннѐ очікуваним.  

Післѐ завершеннѐ аналізу та оціняваннѐ результатів навчаннѐ 

слухачів на онлайн-курсі та отримавши зворотній зв’ѐзок післѐ оф-лайн 

навчаннѐ, усі отримані результати перетворяятьсѐ на вдосконаленнѐ в 

усього курсу, а весь процес розгортаннѐ моделі ADDIE повторяютьсѐ. 

Хоча модель педагогічного дизайну ADDIE в основному 

використовуютьсѐ під час розробленнѐ мультимедійного контенту длѐ 

забезпеченнѐ навчаннѐ в онлайн-курсі протѐгом багатьох років, проте вона 

маю деѐкі суттюві недоліки: ѐк правило, модель неефективна у випадках, 

коли потрібно розробити курс длѐ великої кількості слухачів, оскільки не ю 

ітеративноя. Крім того, лінійний підхід, ѐк правило, добре працяю длѐ 

статичного контенту, але може бути обмежувальним під час роботи зі 

створеним користувачем вмістом або результатами навчаннѐ, ѐкі не маять 

заздалегідь визначеного кінцевого стану чи результатів. Проте, найбільша 
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слабкість моделі полѐгаю в тому, що вона передбачаю, що викладач 

розробник онлайн-курсу не може знати всі вимоги до курсу і до 

результатів навчаннѐ, перш ніж починати розроблѐти вміст – начальний 

контент. З практичного досвіду проюктуваннѐ та розробленнѐ дистанційних 

курсів ю очевидним, що у процесі проюктуваннѐ онлайн-курсу (розробленнѐ 

та експерименти з навчальним контентом та змістом) насправді 

формуютьсѐ остаточний дизайн онлайн-курсу.  

Оскільки модель педагогічного дизайну – це конструкціѐ, заснована 

на теоретичному та практичному досвіді реалізації різних форм змішаного 

навчаннѐ та e-Learning у системі післѐдипломної педагогічної освіти, 

застосуваннѐ одніюї з моделей педагогічного дизайну длѐ побудови 

навчаннѐ в онлайн-курсі не може бути ефективноя. Длѐ вирішеннѐ 

проблем, ѐкі виникаять під час проюктуваннѐ e-Learning, необхідним ю 

синергетичне комбінуваннѐ елементів різних педагогічних моделей, що 

визначаю необхідність вивченнѐ їх можливостей. 

Історично модель педагогічного дизайну ADDIE була одніюя з перших, 

оскільки в ній наслідуятьсѐ принципи організації традиційного навчаннѐ, що 

залишаютьсѐ найчастіше використовуваноя і дотепер. Викладачі та 

розробники онлайн-курсів длѐ e-Learning вважаять цей підхід дуже 

корисним, оскільки чітко визначені послідовні етапи моделі полегшуять 

проюктуваннѐ і реалізація ефективних інструментів навчаннѐ. Але перед 

викладачами-розробниками онлайн-курсів у зв’ѐзку зі збільшеннѐм обсѐгів 

інформації, необхідністя коригувати початкові цілі навчаннѐ, зміноя 

технологічної платформи навчаннѐ виникли завданнѐ, длѐ вирішеннѐ ѐких 

необхідним ю пошук інших підходів до організації та проюктуваннѐ навчаннѐ 

длѐ e-Learning. 

Під час розробленнѐ онлайн-курсів застосуваннѐ педагогічного 

дизайну спрощую процес, оскільки розгортаннѐ курсу із застосуваннѐм 

означеної моделі відбуваютьсѐ від простого до складного, фокусуятьсѐ на 

однакових діѐх та цілѐх. Так, модель педагогічного дизайну Діка та Кері 

(Walter Dick, Lou Carey and James Carey) – це дев’ѐть кроків длѐ плануваннѐ 

ініціатив із навчаннѐ та розвитку в онлайн-курсі. Вона ю детальнішоя, ніж 

модель ADDIE, й передбачаю постійний переглѐд та ітераційну розробку 

навчального контенту (рис. 4) (Dick et al., 2004). 

Модель педагогічного дизайну Діка і Кері – це дев’ѐть кроків процесу 

плануваннѐ та розробки ефективних навчальних курсів: 

1) визначеннѐ мети навчаннѐ на курсі відповідно до стратегічних 

цілей усіюї системи неперервної підготовки менеджерів соціокультурної 
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діѐльності із чіткими кінцевими результатами навчаннѐ у виглѐді навичок 

та компетенцій; 

2) проведеннѐ аналізу цільової аудиторії (інтерв’я, опитуваннѐ, 

спостереженнѐ або різних форм тестуваннѐ залежно від характеру 

навичок), ѐкий визначаю поточний стан навичок і знань у студентів та 

відповідні рівні їх розвитку післѐ навчаннѐ; 

 

 
Рис. 4. Модель педагогічного дизайну Діка та Кері (Dick et al., 2004). 

 

3) визначеннѐ поведінки й мотивів на початку навчаннѐ длѐ вибору 

методів навчаннѐ: на додачу до аналізу поточного рівнѐ знань цільової 

аудиторії, необхідним також ю розуміннѐ їх поведінки, рівнів мотивації та 

інші фактори, ѐкі впливатимуть на їх освітній результат длѐ створеннѐ 

інструкцій навчаннѐ; 

4) визначеннѐ цілей навчаннѐ длѐ забезпеченнѐ ефективності: цілі 

навчаннѐ в курсі маять бути SMART і повинні визначати завданнѐ та 

процеси, ѐкі необхідно опанувати, і ѐким чином вони будуть оціняватисѐ 

(вони можуть бути «SWBAT» в освіті – слухач курсу зможе це зробити); 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

33 

5) розробленнѐ критеріальних тестів: длѐ моніторингу та 

підтвердженнѐ ѐк прогресу, так і в цілому ефективності навчаннѐ, 

необхідним ю розробленнѐ відповідного формату та рівнѐ тестів, що ю 

специфічними длѐ критеріїв;  

6) розробленнѐ стратегії навчаннѐ: післѐ визначеннѐ мети, поточного 

стану, прогалини, цілей та підходу до тестуваннѐ, необхідним ю визначеннѐ 

стратегії навчаннѐ, що відображаю результати аналізу й використаннѐ 

відповідних теорій навчаннѐ; 

7) розробленнѐ і добір освітнього контенту: матеріали, інструменти, 

вправи та засоби їх доставки (віч-на-віч, групові, фасилітовані або онлайн 

навчальні матеріали); 

8) розробленнѐ та проведеннѐ формувального оціняваннѐ: 

передбачаю оцінку того, наскільки ефективно сформульовано навчальну 

мету (через оглѐд фокус-груп, тестуваннѐ сегментів та пілотуваннѐ 

навчальної програми); 

9) розробленнѐ та проведеннѐ підсумкового оціняваннѐ: переглѐд 

результатів навчаннѐ та оціняваннѐ ефективності курсу. 

Поточний переглѐд вклячаю регулѐрний зворотній зв’ѐзок, 

результати тестуваннѐ та повтореннѐ етапів навчальних продуктів. що 

допомагаю забезпечити найкращі результати навчаннѐ на курсі. Підвищена 

увага на цілі, завданнѐ і тестуваннѐ в цій моделі допомагаю забезпечити 

хороші результати.  

Модель педагогічного дизайну Діка та Кері описую весь процес 

розробки освітнього продукту від ідентифікації потреб слухачів курсу до 

точного визначеннѐ цілей та проведеннѐ підсумкового оціняваннѐ. 

Перевагами моделі ю: 

 ефективна організаціѐ змісту; 

 детальний аналіз та оціняваннѐ навчаннѐ; 

 покроковий опис процесу проюктуваннѐ; 

 може застосовуватисѐ длѐ досѐгненнѐ кількох освітніх цілей; 

 легко перебудовуютьсѐ під зміну змісту. 

Проте модель маю певні недоліки: 

 зосередженість на продукті, а не на системі; 

 результат можливий лише за умови послідовної роботи з моделля; 

 припускаю, що навчаннѐ передбачуване та надійне; 

 модель надто громіздка та маю багато етапів; 

 педагогічні дизайнери не використовуять усі необхідні кроки. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Ефективність обраної моделі педагогічного дизайну онлайн-курсів длѐ 

організації e-Learning пов’ѐзана з тим, наскільки вона даю можливість 

педагогам у процесі навчаннѐ на онлайн-курсі досѐгнути заѐвлених цілей і 

очікуваних результатів длѐ підвищеннѐ кваліфікації. Длѐ вибору 

відповідної моделі педагогічного дизайну онлайн-курсу длѐ організації e-

Learning у системі післѐдипломної педагогічної освіти необхідно 

дотримуватисѐ принципів: 

1) проведеннѐ оціняваннѐ потреб у навчанні, що дозволить 

сформулявати цілі навчаннѐ, виѐвити бажані результати; 

2) навчаннѐ оріюнтоване на педагогів, коли вони ю активними 

учасниками навчаннѐ, виконуячи більше досліджень, а викладачі менше 

розповідаять;  

3) онлайн-курс удосконаляютьсѐ шлѐхом постійного моніторингу та 

оціняваннѐ, оскільки педагогічний дизайн ю системним процесом.  

Добре продумана інструкційна конструкціѐ моделі педагогічного 

дизайну ю цілісноя картиноя всіюї системи навчаннѐ на курсі, у ѐкій всі 

частини між собоя послідовно та логічно пов’ѐзані. 

Необхідно зазначити, що моделі педагогічного дизайну не ю сталими 

і длѐ кожної окремої навчальної програми, за ѐкоя розробляютьсѐ онлайн-

курс, можуть застосовуватисѐ різні моделі в межах одного циклу навчаннѐ. 

Звичайно, що неможливо в системі неперервної післѐдипломної 

педагогічної освіти длѐ організації e-Learning обійтисѐ лише одніюя чітко 

визначеноя моделля длѐ всіх навчальних курсів. Залежно від психолого-

вікових особливостей педагогів, їх цілей навчаннѐ викладач маю 

можливість обрати модель педагогічного дизайну длѐ проюктуваннѐ 

онлайн-курсу за обраноя освітньоя програмоя, лише їх поюднаннѐ даю 

можливості отримати заплановані результати.  
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РЕЗЮМЕ 
Кашина Анна. Трансформациѐ модели педагогического дизайна в e-learning в 

системе непрерывного педагогического образованиѐ. 
В статье рассмотрены теоретические аспекты реализации моделей 

педагогического дизайна длѐ организации e-learning в системе непрерывного 
педагогического образованиѐ. Проанализированы понѐтиѐ педагогического дизайна в 
процессе организации e-learning длѐ созданиѐ онлайн-курсов, принципы 
педагогического дизайна, сформулированные Р. Ганье (Robert Mills Gagne), 
определѐящие основы качественной и планомерной разработки обучаящего 
онлайн-курса и максимально полнуя передачу нужной информации в доступной 
форме. Проанализированы модели педагогического дизайна ADDIE (Instructional Design 
Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) и Дика и Кэри (Walter Dick, Lou 
Carey and James Carey) и возможности их использованиѐ при проектировании онлайн-
курсов в системе непрерывного педагогического образованиѐ. 

Ключевые слова: модель, педагогический дизайн, e-learning, система 
образованиѐ, непрерывное педагогическое образование. 
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SUMMARY 
Kashyna Hanna. Transformation of pedagogical design model in e-learning in the 

system of continuing pedagogical education. 
The article considers the theoretical aspects of the implementation of models of 

pedagogical design for the organization of e-learning in the system of continuing 
pedagogical education. The concept of pedagogical design in the process of organizing e-
learning involves creating online courses, the principles of pedagogical design, formulated by 
R. Gagne, defining the basics of quality and systematic development of online learning course 
and the most complete transfer of information in accessible form. Models of pedagogical 
design – ADDIE (Instructional Design Analysis, Design, Development, Implementation, 
Evaluation) and Dick and Carey (Walter Dick, Lou Carey and James Carey) and possibilities of 
their use in designing online courses in the system of continuing education are analyzed. 

The effectiveness of the chosen model of pedagogical design of online courses for the 
organization of e-learning is related to the extent to which it enables teachers in the process 
of learning online courses to achieve the stated goals and expected results. To select an 
appropriate model of pedagogical design of an online course for the organization of e-
learning in the system of postgraduate pedagogical education it is necessary to follow the 
principles: assessment of learning needs, which will formulate learning objectives, identify 
the desired results; teaching is focused on future teachers, when they are active participants 
in learning, doing more research; the online course is improved through continuous 
monitoring and evaluation, as pedagogical design is a systemic process. 

A well-thought-out instructional design of a pedagogical design model is a holistic 
picture of the entire course learning system, in which all parts are consistently and logically 
connected. 

Key words: model, pedagogical design, e-learning, education system, continuing 
pedagogical education. 
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ДО ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: УПРОВАДЖЕННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗВО 
 

Сучасній школі, ѐк вищій, так і середній, потрібні педагоги, ѐкі активно 
реагуять на зміни соціального середовища, ефективно впроваджуять досѐгненнѐ 
науково-технічного прогресу в освітній процес, компетентно спрѐмовуять 
особистісний розвиток учнів, творчо працяять над удосконаленнѐм освітнього 
процесу, використовуять та демонструять використаннѐ сучасних інформаційних 
технологій. Суттюва роль при цьому належить веб-технологіѐм, ѐкі швидко 
проникаять в усі сфери суспільства, у тому числі і в освіту, мета ѐкої – забезпечити 
перехід від індустріального суспільства до інформаційно-технологічного через 
новаторство в навчанні, вихованні та науково-методичній роботі.  
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Ключові слова: професійна підготовка, майбутні бакалаври освіти, цифрові 
технології, веб-технології, інформаційно-цифрова компетентність. 

 

Постановка проблеми. Длѐ адаптації в умовах ринкових відносин 

сьогодні вже недостатньо лише знань, умінь та навичок, набутих 

молодими фахівцѐми під час навчаннѐ. Підвищеннѐ вимог сучасного ринку 

праці до освітнього рівнѐ зумовили зміни освітніх систем більшості країн 

світу та України зокрема, зумовили пошук шлѐхів реформуваннѐ освітнього 

процесу. Одним із основних завдань Державної програми розвитку вищої 

освіти стало забезпеченнѐ впровадженнѐ інновацій до вищої освіти та їх 

випереджального характеру, а також поглибленнѐ міжнародного 

співробітництва, інтеграціѐ української системи вищої освіти в 

ювропейський та світовий освітній і науковий простір, розширеннѐ участі 

ЗВО, науковців і студентів у міжнародних наукових проюктах. Такий шлѐх 

розвитку освіти робить акцент на важливості компетентнісного підходу ѐк 

фактора зближеннѐ освітніх систем. 

У контексті приюднаннѐ до Болонського процесу національна система 

вищої освіти переживаю суттюві структурні та змістовні зміни. Сьогодні 

завданнѐ вищої школи полѐгаю у формуванні в студентів наукового 

світоглѐду, системи сучасних професійних знань, розвитку творчих 

здібностей, професійної кваліфікації. Процес навчаннѐ повинен оріюнтуватисѐ 

на поетапне створеннѐ в студентів відповідної системи знань, певних умінь та 

навичок, клячових і професійних компетентностей, зокрема й інформаційно-

цифрових. Саме компетентності ю тими критеріѐми, ѐкі дозволѐять визначати 

готовність випускника до фахової діѐльності.  

Законом України «Про Концепція Національної програми 

інформатизації» було окреслено основні шлѐхи модернізації вітчизнѐної 

освіти через запровадженнѐ інформаційних і комунікаційних технологій. 

Отже, сучасній школі, ѐк вищій, так і середній, потрібні педагоги, ѐкі 

активно реагуять на зміни соціального середовища, ефективно 

впроваджуять досѐгненнѐ науково-технічного прогресу в освітній процес, 

компетентно спрѐмовуять особистісний розвиток учнів, творчо працяять 

над удосконаленнѐм освітнього процесу, використовуять та демонструять 

використаннѐ сучасних інформаційних технологій.  

Суттюва роль при цьому належить веб-технологіѐм, ѐкі швидко 

проникаять у всі сфери суспільства, у тому числі і в освіту, мета ѐкої – 

забезпечити перехід від індустріального суспільства до інформаційно-

технологічного через новаторство в навчанні, вихованні та науково-

методичній роботі. Упровадженнѐ веб-технологій у систему вищої освіти 
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прискорить перехід України до інформаційного суспільства й забезпечить 

отриманнѐ нея гідного місцѐ у світовому освітѐнському просторі. 

Аналіз актуальних досліджень. Стратегічні напрѐми розвитку 

вітчизнѐної вищої освіти визначено Конституціюя України, Законами України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», концептуальними засадами розвитку 

педагогічної освіти України, її інтеграції в ювропейський освітній простір. 

Про важливість і необхідність упровадженнѐ веб-технологій у сферу 

освіти зазначено в низці нормативних документів. В указі Президента України 

«Про невідкладні заходи щодо забезпеченнѐ функціонуваннѐ та розвитку 

освіти в Україні» вказуютьсѐ, що необхідно забезпечити ефективне 

використаннѐ інформаційних, зокрема мультимедійних та електронних 

засобів навчаннѐ, створеннѐ мережі інформаційного забезпеченнѐ сфери 

освіти, запровадженнѐ методів інтерактивного навчаннѐ, безпосередньо 

вказуютьсѐ на необхідність упровадженнѐ інформаційно-комунікаційних 

технологій, зокрема веб-технологій, у сферу освіти. 

Аналіз основних аспектів інформатизації навчального процесу, що 

ґрунтуютьсѐ на роботах В. Ю. Бикова, Є. Ф. Вінниченка, М. І. Жалдака, 

В. І. Клочка, М. П. Лапчика, Н. В. Морзе, С. А. Ракова, Ю. С. Рамського, 

О. В. Семеніхіної, С. О. Семерікова, О. В. Співаковського, О. М. Спіріна, 

Н. Ф. Тализіної, Ю. В. Триуса, С. М. Яшанова та ін., дав можливість визначити 

стратегія впровадженнѐ цифрових технологій у процес навчаннѐ, згідно з 

ѐкоя навчально-пізнавальна діѐльність могла би забезпечувати 

продуктивний розвиток кожного учнѐ та студента. Аналізуячи ці 

дослідженнѐ, можна стверджувати, що низка аспектів вимагаю подальшого 

вивченнѐ. Зокрема, підкресляютьсѐ, що зміна та вдосконаленнѐ змісту освіти 

й навчаннѐ відбуваютьсѐ в різних напрѐмах, значущість ѐких зміняютьсѐ з 

розвитком процесу інформатизації суспільства. У зв’ѐзку з цим набуваять 

особливої актуальності завданнѐ реформуваннѐ системи підготовки і 

випереджального реформуваннѐ системи підготовки майбутніх бакалаврів 

освіти на засадах інформатизації освітнього процесу. 

Мета статті. Визначити проблеми, пов’ѐзані з реформуваннѐм 

системи професійної підготовки майбутніх бакалаврів освіти, та на цій 

основі окреслити загальну стратегія впровадженнѐ веб-технологій у сферу 

їх професійної підготовки. 

Методи дослідження. У статті використано такі теоретичні та 

емпіричні методи досліджень: системний аналіз наукової, навчальної та 

методичної літератури; порівнѐннѐ й синтез теоретичних положень, 
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розкритих у науковій та навчальній літературі; узагальненнѐ власного 

педагогічного досвіду та досвіду колег з інших закладів вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Широкого поширеннѐ у сфері освіти 

набули веб-технології. Веб-технологіѐми будемо вважати інформаційні 

технології, використаннѐ ѐких даю змогу здійснявати опрацяваннѐ веб-

ресурсів, розміщених у веб-просторі комп’ятерних мереж (локальних або 

глобальних). Веб-простір доцільно розуміти ѐк інформаційну складову 

локальної або глобальної мереж, за допомогоя ѐкої здійсняютьсѐ 

використаннѐ веб-ресурсів (текстових, графічних, звукових, відеоресурсів), 

що зв’ѐзані між собоя гіпертекстовими зв’ѐзками (Das, 2019).  

На сьогодні веб-технології найкраще реалізовано в мережі Інтернет, 

ѐка охопляю більш, ніж 150 країн світу. За даними аналітичної компанії 

Netcraft, ѐка досліджую глобальну мережу Інтернет, на 1 січнѐ 2009 року в 

мережі нараховувалосѐ понад 185 млн. сайтів. Щодо України, то початком 

використаннѐ веб-технологій можна вважати 1992 рік, коли відбуласѐ 

офіційна реюстраціѐ домену UA. Станом на лятий 2009 р. загальна кількість 

зареюстрованих доменів у територіальному домені UA складала близько 

390197 (Miniwatts Marketing Group. Internet World Stats: Usage and 

Population Statistics, 2007). 

Наприкінці 2005 року з’ѐвивсѐ термін «Веб 2.0» (веб-технології 

другого поколіннѐ), ѐкий було запропоновано використовувати длѐ всіюї 

сукупності прогресивних тенденцій у розвитку веб-технологій. 

Використаннѐ цього терміна швидко набуло поширеннѐ в усіх сферах 

інформаційних відносин, почали з’ѐвлѐтисѐ похідні від цього терміна: 

Бізнес 2.0, Освіта 2.0, Новини 2.0, Реклама 2.0 тощо. У багатьох аспектах 

упровадженнѐ веб-технологій Україна значно відстала від провідних країн 

світу. За останніми даними, в Україні веб-простір мережі Інтернет 

використовуять 14,6 % населеннѐ, у середньому по Європі – 48,5 %, у 

світі – 23,5 %. Щодо тематичного змісту, то в українському веб-просторі 

мережі Інтернет функціоную близько 60 тематичних каталогів. Станом на 1 

березнѐ 2009 року тематичний склад інформаційних веб-ресурсів, за 

даними аналізу популѐрного українського веб-каталогу 

http://www.meta.ua можна оцінити співвідношеннѐми (рис. 1). 

Аналіз веб-ресурсів інших категорій тематичного каталогу даю 

підстави стверджувати, що більшість із них маять комерційне 

спрѐмуваннѐ, а це означаю, що мережа Інтернет в Україні розвиваютьсѐ 

значноя міроя завдѐки комерційним структурам, ѐкі вже працяять за 
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законами ринкової економіки і маять змогу фінансувати ті технології, ѐкі 

позитивно впливаять на їх розвиток (O’Relly, 2005; Shih, 2011).  

Упровадженнѐ сучасних веб-технологій у сферу освіти длѐ її розвитку 

потребую великих фінансових затрат, тому поширеннѐ цих технологій дещо 

сповільнене. Цим і поѐсняютьсѐ відносно невелика кількість інформаційних 

ресурсів, ѐкі присвѐчено сфері освіти. Длѐ кращого осмисленнѐ проблеми 

впровадженнѐ сучасних веб-технологій у сферу освіти необхідно чітко 

уѐвлѐти наѐвні перешкоди цьому процесові. Це визначить напрѐми концент-

рації зусиль та необхідні умови успішного вирішеннѐ самої проблеми.  

 
 

Рис.1. Співвідношеннѐ інформаційних веб-ресурсів 
 

1 – «Інтернет» (27 %); 10 – «Держава» (3,70 %); 2 – «Бізнес» (16,57 %); 11 – 
«Культура» (3,63 %); 3 – «Подорожі» (9,58 %); 12 – «Наука і освіта» (3,42 %); 4 – 
«Комп’ятери» (7,04 %); 13 – «Моб.зв’ѐзок» (2,77 %); 5 – «Дозвіллѐ» (6,60 %); 14 – 
«Спорт» (2,60 %); 6 – «Фінанси» (4,76 %); 15 – «Нерухомість» (2,46 %); 7 – «Здоров’ѐ» 
(4,41 %); 16 – «Новини» (1,74 %); 8 – «Товари» (4,13 %); 17 – «Довідка» (1,50 %); 9 – 
«Авто/Мото» (3,94м %) 

 

Упровадженнѐ веб-технологій у закладах вищої освіти, на наш 

поглѐд, гальмуять психолого-педагогічні та матеріально-технічні фактори 

(Barber et al., 2012). До числа психолого-педагогічних факторів можна 

віднести такі (рис. 2). 

Длѐ вирішеннѐ зазначених проблем, необхідно визначити загальну 

стратегія упровадженнѐ веб-технологій у сферу освіти. З основних 

напрѐмів здійсненнѐ цього процесу можна виділити такі (Das, 2019).  

1. Ширше впроваджувати веб-технології в усіх типах закладів освіти. 

Це сприѐтиме створення інформаційно-освітнього простору, розробці 

програмно-педагогічного забезпеченнѐ і, ѐк наслідок, підвищеннѐ ѐкості 
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знань учнів та студентів і реалізації одного з головних завдань освіти – 

переходу від індустріального до інформаційного суспільства.  

2. Здійснявати підготовку вчителів та викладачів до використаннѐ 

локальної та глобальної мереж.  

3. Створявати відкриті освітні ресурси й наповнявати ними 

українську частину освітнього веб-простору мережі Інтернет. Потужного 

імпульсу цьому процесові могло би надати створеннѐ центру, у ѐкому 

можна було би накопичувати відомості про знаходженнѐ цих ресурсів у 

масштабах країни.  

 
Рис. 2. Психолого-педагогічні фактори гальмуваннѐ упровадженнѐ 

веб-технологій у ЗВО 

До числа матеріально-технічних факторів можна віднести такі (рис. 3). 

4. Визначити типові веб-технології, ѐкі доцільно використовувати в 

навчально-виховному процесі та доцільність їх застосуваннѐ. На основі 

таких даних спрогнозувати можливі шлѐхи розвитку веб-технологій 

стосовно певних категорій користувачів.  
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5. Сприѐти створення освітніх інформаційних пошукових систем та 

веб-каталогів.  

6. Стимулявати створеннѐ загальнодоступних серверів освітньої 

галузі, корисні длѐ педагогічних працівників.  

Це ю основні завданнѐ длѐ впровадженнѐ веб-технологій в освітня 

галузь. 

 
Рис. 3. Матеріально-технічні фактори гальмуваннѐ упровадженнѐ 

веб-технологій у ЗВО 
 

Упровадженнѐ веб-технології  в систему вищої освіти може 

здійсняватисѐ за такими напрѐмами (рис. 4) (Koellner & Jacobs, 2015).  

Кожен з перерахованих напрѐмів потребую наѐвності 

висококваліфікованих кадрів у системі освіти, і в першу чергу, учителів та 

викладачів, ѐкі би забезпечили вивченнѐ шкільних дисциплін на 

належному рівні. Стаю зрозуміло, що процеси інформатизації і масової 

глобальної комунікації суспільства створяять нове соціальне замовленнѐ 

до системи вищої освіти стосовно підготовки фахівців з інформатики, ѐкі 

маять фундаментальні знаннѐ в сфері інформатичних та математичних 

дисциплін і здатні використовувати сучасні веб-технології в майбутній 

професійній діѐльності. 
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Рис. 4. Напрѐми впровадженнѐ веб-технології  в систему вищої освіти 
 

Швидкі темпи розвитку інформаційних технологій, парадигм 

програмуваннѐ, удосконаленнѐ комп’ятерної техніки, збільшеннѐ потоку 

даних і необхідності його опрацяваннѐ спонукали провідних педагогів 

переглѐнути підходи в галузі викладаннѐ загалом. 

Майбутньому бакалавру освіти необхідно мати базовий рівень 

теоретичних знань із інформатики, володіти науковими методами, 

реалізовувати чисельні методи на практиці тощо. Математичні методи та 

формальні міркуваннѐ ю складовими більшості галузей інформатики. 

Інформатика залежить від математики та її фундаментальних визначень, 

аксіом, теорем і методів доведеннѐ. Математика даю інструментарій длѐ 

роботи над понѐттѐми, ѐкі належать до інформатики, реальні засоби 

аналізу та верифікації, а також теоретичне підґрунтѐ длѐ розуміннѐ різного 

типу ідей інформатики. Функціональне програмуваннѐ та розв’ѐзуваннѐ 

задач із використаннѐм комп’ятера ґрунтуютьсѐ на математичних теоріѐх 

та аналізі функцій; длѐ розбору алгоритмів необхідні знаннѐ з 

комбінаторики й теорії ймовірностей, теорії графів; верифікаціѐ алгоритмів 

ґрунтуютьсѐ на формальній логіці й дедукції. Таким чином, длѐ розуміннѐ 

теоретичних основ інформатики варто в програму навчаннѐ майбутнього 

вчителѐ вклячати перелік дисциплін математичного циклу. Студенти 

повинні отримати певні знаннѐ, уміннѐ та навички з математичного 

аналізу, геометрії, лінійної алгебри, статистики, чисельних методів, теорії 

чисел, теорії ймовірності та логіки. Також студенти повинні бути 

ознайомлені з прийомами дискретної математики (Мірошніченко, 2021). 
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Використаннѐ на занѐттѐх сучасних веб-середовищ розробки суттюво 

підвищую мотивація студентів. Практична перевірка таких засобів даю 

можливість сформувати чітке уѐвленнѐ про сучасний процес проюктуваннѐ 

та розробки програмних продуктів. Сучасному бакалавру освіти 

недостатньо мати навички використаннѐ традиційних технологій, а 

необхідно знати та вивчати освітній сегмент мережі Інтернет, мати навички 

впровадженнѐ цифрових технологій в освітній процес тощо. 

Використаннѐ веб-технологій у процесі професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів освіти даю змогу формувати інформаційно-пошукові 

вміннѐ. Така діѐльність націляю студента на свідоме засвоюннѐ знань у 

процесі вирішеннѐ завдань професійної спрѐмованості, підвищую 

результативність підготовки майбутніх фахівців, а також сприѐю 

формування навичок самостійної роботи у процесі вирішеннѐ завданнѐ. 

Методика використаннѐ цих ресурсів у процесі підготовки майбутніх 

бакалаврів освіти повинна бути оріюнтована не стільки на вивченнѐ 

використаннѐ конкретних веб-ресурсів, скільки на формуваннѐ підходу до 

їх добору й використаннѐ в професійній діѐльності длѐ досѐгненнѐ 

педагогічно значущого результату. Робота зі студентами маю відбуватисѐ з 

використаннѐм таких форм навчаннѐ, ѐк лекціѐ-візуалізаціѐ, лекціѐ-діалог, 

мережна робота (робота з блогом, онлайн-офісами), дискусіѐ, «мозковий 

штурм», ситуаційний аналіз, метод проблемного навчаннѐ, використаннѐ 

віртуальних екскурсій та лабораторій, відеороликів, програмних продуктів 

тощо, методи навчаннѐ за джерелом знань, а саме словесні й наочні 

методи. Наприклад, доцільно використовувати такі словесні методи, ѐк 

лекціѐ (використовуваласѐ длѐ інформованості студентів про понѐттѐ теми, 

ѐка вивчаютьсѐ, розкривалисѐ зв’ѐзки між понѐттѐми), поѐсненнѐ 

(використовувалосѐ длѐ обґрунтуваннѐ принципів функціонуваннѐ веб-

технологій), розповідь (використовуваласѐ длѐ наведеннѐ прикладів 

застосуваннѐ веб-технологій), бесіда (використовуваласѐ у виглѐді розмови 

внаслідок задаваннѐ студентам запитань). Доцільно також 

використовувати наочні методи: спостереженнѐ (використовувалосѐ під 

чаас демонстрації роботи веб-технологій), ілястраціѐ (використовуваласѐ 

длѐ показу таблиць, рисунків), демонстраціѐ (використовуваласѐ длѐ 

показу мультимедійних презентацій з веб-технологій).  

При цьому завданнѐ, ѐкі виконуять студенти в процесі навчаннѐ, 

маять бути спрѐмовані на такі види діѐльності (рис. 5).  

Наприклад, доцільно у процесі вивченнѐ графічних даних давати 

студентам завданнѐ здійснити пошук графічних зображень у мережі 
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Інтернет або створити власне зображеннѐ, використовуячи графічний 

редактор. Надалі такі завданнѐ можна об’юднати у виконаннѐ проюкту з 

певної теми з математичних дисциплін і завершити створеннѐм сторінки в 

системі вікі-енциклопедії. 

 
Рис. 5. Види завдань длѐ студентів 
 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 

теоретичних напрацявань учених, досвід підготовки майбутніх учителів 

дозволив виѐвити наѐвні суперечності між потужним дидактичним 

потенціалом ресурсів і сервісів Інтернету освітнього призначеннѐ і 

недостатньоя його реалізаціюя у практичній діѐльності, нагальноя 

потребоя підвищеннѐ ѐкості підготовленості випускників ЗВО й відсутністя 

ефективних методик модернізації навчаннѐ майбутніх учителів на засадах 

застосуваннѐ веб-технологій, необхідністя ѐкісної сучасної професійної 

підготовки майбутніх учителів до застосуваннѐ веб-технологій в освітньому 

процесі й відсутністя ґрунтовних досліджень в означеному напрѐмі. 

Спеціального вивченнѐ потребую питаннѐ використаннѐ та впровадженнѐ 

норм і методів навчаннѐ майбутніх бакалаврів освіти з використаннѐм веб-

ресурсів. У закладах освіти України необхідно створявати умови длѐ 

формуваннѐ інформаційно-цифрових компетентностей студентів, ѐкі в 

майбутньому користуватимутьсѐ веб-технологіѐми ѐк засобами длѐ 

розв’ѐзуваннѐ не лише професійних завдань. 
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Математична підготовка майбутніх бакалаврів освіти з 

використаннѐм веб-ресурсів повинна бути наскрізноя і здійсняватись ѐк в 

процесі вивченнѐ математичних дисциплін, так і шлѐхом впровадженнѐ 

відповідних спецкурсів та спецпрактикумів. Саме така підготовка даю змогу 

сформувати у майбутнього бакалавра освіти відповідні уміннѐ і навички. 

Систематичне, цілеспрѐмоване використаннѐ веб-ресурсів у процесі 

вивченнѐ дисциплін даю змогу поглибити розуміннѐ студентами 

навчального матеріалу, посилити мотивація навчаннѐ, надати навчання 

творчого, дослідницького напрѐму, формувати практичні навички на 

конкретному матеріалі з обов’ѐзковоя оріюнтаціюя на професійні 

завданнѐ, ѐкі доводитьсѐ розв’ѐзувати бакалавру освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Кудрина Ольга, Шишенко Инна. К проблеме реформированиѐ 

профессиональной подготовки будущих бакалавров среднего образованиѐ: введение 
веб-технологий в образовательный процесс вуза. 

Современной школе, как высшей, так и средней, нужны педагоги, активно 
реагируящие на изменениѐ социальной среды, эффективно внедрѐящие достижениѐ 
научно-технического прогресса в образовательный процесс, компетентно 
направлѐят личностное развитие учащихсѐ, творчески работаят над 
усовершенствованием образовательного процесса, используят и демонстрируят 
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использование современных информационных технологий. Существеннаѐ роль при 
этом принадлежит веб-технологиѐм, быстро проникаящим во все сферы 
общества, в том числе и в образование, цель которого – обеспечить переход от 
индустриального общества к информационно-технологическому через новаторство 
в обучении, воспитании и научно-методической работе. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, будущие бакалавры 
образованиѐ, цифровые технологии, веб-технологии, информационно-цифроваѐ 
компетентность. 

SUMMARY 
Kudrina Olga, Shyshenko Inna. To the problem of reforming professional training of 

future bachelors of secondary education: introduction of web technologies in the 
educational process.  

Modern school, both higher and secondary, needs teachers who actively respond to 
changes in the social environment, effectively implement scientific and technological 
progress in the educational process, competently guide the personal development of 
students, creatively work to improve the educational process, use and demonstrate the use 
of modern information technology. A significant role is played by web technologies, which 
are rapidly penetrating all spheres of society, including education, which aims to ensure 
transition from industrial to information society through innovation in teaching, education 
and scientific and methodological work. 

The purpose of the article is to identify problems related to the reform of the system 
of professional training of future bachelors of education, and on this basis to outline the 
overall strategy for the introduction of web technologies in the field of their professional 
training. 

The use of web technologies in the process of professional training of future 
bachelors of education allows to form information retrieval skills. Such activities aim at the 
student’s conscious acquisition of knowledge in the process of solving professional tasks, 
increases the effectiveness of training future professionals, as well as promotes formation of 
independent work skills in the process of solving the task. Methods of using these resources 
in the preparation of future bachelors of education should be focused not so much on 
studying the use of specific web resources, but on forming an approach to their selection and 
use in professional activities to achieve pedagogically significant results. The future bachelor 
of education must have a basic level of theoretical knowledge in computer science, master 
scientific methods, implement numerous methods in practice and so on. To understand the 
theoretical foundations of computer science, the curriculum of the future teacher should 
include a list of disciplines of the mathematical cycle. Students must acquire certain 
knowledge, skills and abilities in mathematical analysis, geometry, linear algebra, statistics, 
numerical methods, number theory, probability theory and logic. Students should also be 
familiar with the techniques of discrete mathematics. 

Systematic, purposeful use of web resources in the process of studying disciplines 
allows students to deepen their understanding of educational material, increase learning 
motivation, provide creative, research direction, develop practical skills on specific material 
with a mandatory focus on professional tasks to be solved bachelor of education. 

Key words: professional training, future bachelors of education, digital technologies, 
web technologies, information and digital competence. 
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РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 
 

Статтѐ присвѐчена розглѐду розвитку просторового мисленнѐ майбутніх 
педагогів професійного навчаннѐ засобами комп’ятерної графіки, основними 
складовими ѐкої ю графічні компетентності. Обґрунтовано принципи формуваннѐ 
просторового мисленнѐ: системність, послідовність, креативність, наочність, 
індивідуалізаціѐ. Досліджено модель формуваннѐ просторових умінь, що вклячаю 
мотиваційно-ціннісний, інформаційно-змістовний, організаційно-технологічний і 
корекційно-оцінний компоненти. Використано такі методи, ѐк аналіз педагогічної і 
технічної літератури, нормативної документації, дисертаційних наукових робіт. 
Перспективами подальших розвідок ю розробка методики розвитку просторового 
мисленнѐ за окремими напрѐмами підготовки бакалаврів.  

Ключові слова: мисленнѐ, просторове мисленнѐ, розвиток просторового 
мисленнѐ, комп’ятерна графіка. 

 

Постановка проблеми. Розвиток України оріюнтований на 

міжнародне співтовариство, що встановляю нові пріоритети та цілі длѐ 

ѐкісної підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі.  

Одним із таких інноваційних підходів ю навчаннѐ на основі 

компетентностей. Тож головне завданнѐ закладів вищої освіти – віднайти 

компетентних, конкурентних фахівців, ѐкі здатні швидко рухатисѐ в інформа-

ційному просторі, самостійно вдосконаляватисѐ й розвивати творчі здібності, 

використовуячи креативний підхід длѐ вирішеннѐ професійних завдань.  

Інформаційні технології, програмне забезпеченнѐ, 3D графіка, інженеріѐ, 

будівництво, проюктуваннѐ, комп’ятерний дизайн – сфери нового поколіннѐ, 

що активно розвиваятьсѐ в сучасному світі. У зв’ѐзку з цим, заклади вищої 

освіти потребуять підготовки професійних кадрів педагогічної освіти, здатних 

свідомо реагувати на світові запити, активно розвивати й застосовувати 

клячові компетентності, приділивши особливу увагу засобам комп’ятерної 

графіки. Обумовлена підготовка стаю можливоя завдѐки доступності сучасного 

комп’ятерного обладнаннѐ та відповідного програмного забезпеченнѐ.  

Запровадженнѐ нових форм навчаннѐ спричинѐю різкі зміни в 

підготовці майбутніх педагогів професійної освіти, забезпечуячи пошук 

ефективних підходів длѐ успішного застосуваннѐ інформаційних технологій у 

процесі викладаннѐ інженерно-графічних дисциплін. Обумовлене навчаннѐ 

здобувачів освіти зоріюнтоване на формуваннѐ системи знань і вмінь швидко 

виконувати та опрацьовувати графічну документація. Також особливу увагу 
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слід зосередити на розвиткові в майбутніх педагогів просторової уѐви, 

образного й технічного мисленнѐ, здатності до моделяваннѐ. 

Таким чином, удосконаленнѐ системи освіти супроводжуютьсѐ 

створеннѐм необхідних умов длѐ формуваннѐ творчої особистості, здатної 

вирішувати складні завданнѐ в нестандартних обставинах, критично мислити, 

гнучко та самостійно використовувати набуті знаннѐ у професійній діѐльності.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблемами розвитку психологічних 

аспектів просторового мисленнѐ особистості в навчальній діѐльності активно 

займалисѐ такі науковці, ѐк Б. Ананьюв, Л. Виготський, П. Гальперін, Ю. Гіль-

бух, О. Галкін, В. Зінченко, О. Кабанова-Меллер, І. Каплунович, Т. Кудрѐвцев, 

О. Леонтьюв, Н. Менчинська, І. Якиманська і т.д. Окремі елементи методики 

навчаннѐ нарисної геометрії та кресленнѐ розкриті у працѐх Д. Тхор-

жевського, Н. Бондар, В. Буринського, А. Верхоли, О. Джеджули, В. Науменка, 

В. Сидоренка, В. Сѐської, Н. Щетини, І. Голіѐд та багатьох інших. Застосуван-

нѐм засобів комп’ятерних технологій у навчальному процесі займалисѐ 

А. Ашеров, О. Башмаков, Л. Глухова, А. Гринберг, М. Жалдак, О. Золотарьов, 

А. Іванова, Н. Макарова, Н. Морзе, О. Овчаренко, М. Пивоварова, В. Чернов та 

ін. Слід зазначити, що розвиток та впровадженнѐ комп’ятерної графіки ѐк 

складової частини комп’ятерних технологій в освітньому процесі висвітля-

ять у своїх дослідженнѐх Ю. Бадаюв, О. Глазунова, С. Білан, А. Зенкін, Д. Ко-

валь, В. Кондратова, В. Михайленко, О. Романяк. Г. Горшков, І. Котов, 

С.  Фролов. Т. Чемоданова, В. Якунін.  

Питаннѐ, пов’ѐзані з вивченнѐм інженерно-графічних дисциплін, 

широко вивчалисѐ багатьма українськими науковцѐми. Серед таких, що 

висвітлявали графічну грамотність у своїх дослідженнѐх, зокрема 

М. Козѐр, Г. Райковська, М. Юсупов, І. Воронцов, Д. Кільдеров, В. Слабко, 

Т. Олефіренко, Ю. Козак, С. Коваленко та ін. Також зосереджено увагу на 

комп’ятерній грамотності у роботах В. Мироненка, О. Зайцевої, 

Р. Гуревича. Серед зарубіжних учених дослідженнѐ компетентності у сфері 

візуальної грамотності відображено у працѐх А. Тільмана, Ф. Аділоглу. 

3D навички вивчали К. Гіфі, Б. Гангулу, І. Пандарінат, А. Кассайнау та інші.  

Як бачимо, аналіз педагогічної літератури та дисертаційних матеріалів 

показую, що проблемам розвитку просторового мисленнѐ приділено достатньо 

уваги. Проте, незважаячи на суттюві досѐгненнѐ науковців, різкого переходу до 

дистанційної форми навчаннѐ, зміняятьсѐ й методичні аспекти у процесі 

підготовки студентів. Відповідно, розвиток просторового мисленнѐ майбутніх 

педагогів професійного навчаннѐ засобами комп’ятерної графіки залишаютьсѐ 

недостатньо висвітленим і потребую подальших наукових розвідок.  
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Мета статті полѐгаю в теоретичному обґрунтуванні ефективності 

розвитку просторового мисленнѐ майбутніх педагогів професійного 

навчаннѐ засобами комп’ятерної графіки. 

Методи дослідження. Вивченнѐ й аналіз філософської, психолого-

педагогічної, технічної, методичної літератури, нормативної документації, 

періодичних навчальних видань та дисертаційних досліджень. А також 

узагальненнѐ наѐвних теоретичних і експериментальних даних із теми 

дослідженнѐ; власного педагогічного досвіду викладаннѐ дисциплін 

інженерно-графічного циклу.  

Виклад основного матеріалу. Визначимо, що компетентність – це здат-

ність працівника професійно виконувати певні види роботи за відповідним 

фахом і досѐгати високих показників та ѐкісних результатів у процесі викона-

ної роботи на основі його наѐвних професійних знань, умінь та навичок.  

Досліджуячи проблеми розвитку і формуваннѐ просторового 

мисленнѐ, неможливо обійти стороноя питаннѐ застосуваннѐ наочності 

саме у процесі вивченнѐ точних дисциплін. Проблема наочності в 

розвиткові й формуванні просторового мисленнѐ в геометрії розглѐнута в 

наукових дослідженнѐх Г. Д. Глейзера (Глейзер, 1972), І. Я. Каплуновича 

(Каплунович, 2003), Р. Ф. Мамалиги (Мамалыга, 2005) та ін. Ними 

встановлено роль і місце наочності, класифіковано засоби, розроблено 

принципи створеннѐ, запропоновано реалізація принципів наочності у 

формуванні просторового мисленнѐ. У дослідженнѐ просторового 

мисленнѐ значний внесок здійснила І. С. Якиманська, ѐка розробила типи 

оперуваннѐ просторовими образами. Усі види оперуваннѐ просторовими 

образами вона звела до трьох основних: зміна положеннѐ уѐвного об’юкта; 

зміна його структури; комбінації цих перетворень (Якиманскаѐ, 1980). 

У професійній підготовці студентів, крім методичної, психолого-

педагогічної, предметної, комп’ятерної грамотності, необхідно сформувати і 

їх мисленнѐ, у тому числі просторове, що полѐгаю у здатності створеннѐ 

просторових образів, оперуваннѐ ними до правильної оріюнтації у просторі. 

За припущеннѐм І. Я. Каплуновича, у студентські роки «дійсно 

закінчуютьсѐ диференціаціѐ основних підструктур просторового мисленнѐ 

(топологічний, проюктивний, порѐдковий, метричний, алгебраїчний), але 

не розвиток у цілому. У такому разі триваю процес диференціації, але не 

самих підструктур, а всередині них. Також відбуваютьсѐ процес інтеграції 

основних підструктур, ѐкий забезпечую наѐвність вищого рівнѐ розвитку 

просторового мисленнѐ» (Каплунович, 1999). 
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Основними принципами моделі формуваннѐ просторового мисленнѐ 

майбутніх педагогів професійного навчаннѐ в закладах вищої освіти ю 

системність, послідовність, креативність, наочність, індивідуалізаціѐ. А до їх 

складових частин слід віднести такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, 

інформаційно-змістовний, організаційно-технологічний і корекційно-

оцінний. Характеристику компонентів просторового мисленнѐ та його 

структуру можемо спостерігати в таблиці 1. 

Таблицѐ 1 

Характеристика компонентів просторового мислення 

Компоненти Проѐв просторового мисленнѐ 

Мотиваційно-ціннісний 

Уміннѐ виѐвлѐти цікавість до аналізу 
практичної діѐльності, постійної 
дослідницької діѐльності й пошуку, 
проведеннѐ експериментів 

Інформаційно-змістовний 

Уміннѐ застосовувати в діѐльності просторові 
здібності; чітко конкретизувати цілі та 
завданнѐ, здійснявати плануваннѐ, знаходити 
способи та засоби засвоюннѐ матеріалу 

Організаційно-технологічний 
Уміннѐ застосовувати знаннѐ, керуватисѐ 
ними длѐ реалізації просторової діѐльності 

Корекційно-оцінний 
Уміннѐ реалізовувати просторові задуми, 
застосовувати певні ідеї у процесі вивченнѐ 
комп’ятерної графіки 

 

Реалізаціѐ моделі формуваннѐ просторового мисленнѐ майбутніх 

педагогів професійного навчаннѐ засобами комп’ятерної графіки 

передбачаю наѐвність: 

- етапів (рівні та класи наукового дослідженнѐ); 

- мети (спрѐмовану дія длѐ поглибленнѐ знань про процеси та ѐвища 

предметної області, а також вирішеннѐ певних завдань); 

- завдань (інструмент длѐ досѐгненнѐ мети); 

- змісту роботи (відображеннѐ результатів комплексного 

дослідженнѐ обраної просторової сфери з використаннѐм усіх знань, 

здобутих за час роботи, проведеннѐ аналізу зібраних даних та прийнѐтих 

рішень длѐ пропозицій науково-практичного характеру); 

- педагогічних умов (комплекс заходів, зміст, методи, прийоми та 

організаційні форми навчаннѐ); 

- очікуваного результату (зміни в уміннѐх, ѐкі повинні відбутисѐ післѐ 

реалізації моделі). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

52 

Розроблена модель формуваннѐ просторового мисленнѐ майбутніх 

педагогів професійного навчаннѐ у ЗВО вклячаю комплекс взаюмопов’ѐзаних, 

послідовно замінних етапів, на кожному з ѐких визначено мету, завданнѐ, 

сформовано зміст (засоби й форми його організації), обрано педагогічні 

умови та визначено прогнозований результат. 

Педагогічними умовами називаять зовнішні та внутрішні обставини, 

спрѐмовані на ѐкісне й ефективне протіканнѐ педагогічного процесу. 

Відповідно до досліджуваної проблеми нами розроблені педагогічні 

умови формуваннѐ просторового мисленнѐ майбутніх педагогів 

професійного навчаннѐ засобами комп’ятерної графіки: 

- інтеграціѐ просторових завдань і задумів, спрѐмованих на 

формуваннѐ цілісної системи загальних та спеціальних знань, умінь, навичок, 

здібностей, необхідних майбутньому педагогу в професійній діѐльності; 

- застосуваннѐ в навчальному процесі форм, методів та засобів 

формуваннѐ просторових умінь майбутніх педагогів засобами 

комп’ятерної графіки на основі створеннѐ ситуацій професійної 

спрѐмованості; 

- вкляченнѐ здобувачів у творчу діѐльність, ѐка передбачаю 

формуваннѐ мотиваційно-ціннісного ставленнѐ до майбутньої професійної 

діѐльності в педагогічній галузі. 

Графічна грамотність – це інтелектуальна діѐльність, ѐка забезпечую 

вміннѐ читати та створявати різні графічні зображеннѐ (кресленнѐ, схеми, 

діаграми) за допомогоя різних типів програмних засобів комп’ятерної 

графіки. 

До основних складових графічної компетентності належать графічна 

грамотність, графічна інформаціѐ, графічні знаннѐ, графічні вміннѐ та 

графічні навички (рис. 1). 

Нині перспективним напрѐмом досліджень ю 3D моделяваннѐ, що 

полѐгаю в розробці математичного представленнѐ будь-ѐкої тривимірної 

поверхні об’юкта за допомогоя спеціалізованого програмного 

забезпеченнѐ. У такому випадку продуктом буде виступати 3D модель, ѐка 

може створяватисѐ вручну або автоматично, зокрема за допомогоя 

спеціального сканера.  

Отже, 3D графіка – це один із розділів комп’ятерної графіки, ѐкий 

оперую прийомами та інструментами длѐ зображеннѐ об’юмних об’юктів і 

управліннѐ ними в тривимірному просторі. Застосуваннѐ зазначених 

технологій обробки зображень маю вирішальне значеннѐ в підготовці 
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майбутніх професійних кадрів, стимуляячи їхній інтерес до такого процесу 

комп’ятерного навчаннѐ. 

 

 
 

Рис. 1 Складові графічної компетентності 
 

Сьогодні ринок програмного забезпеченнѐ пропоную великий вибір 

програмних продуктів, зокрема САПР, ѐкі реалізуять 3D технологія. 

Найбільшого розповсядженнѐ серед них набули системи, що 

застосовуятьсѐ в будівництві, дизайні, рекламі та освіті. До них належать 

різні типи графічних редакторів, зокрема Autodesk 3ds Max, AutoCAD, Sweet 

Home 3D, Cinema 4D, Creators 3D Компас-3D та інші. 

Систему Компас-3D можна розглѐдати ѐк основний інструмент 

безперервного графічного навчаннѐ – від середньої школи до аспірантури, 

що маю низку переваг:  

1) легка розробка й застосуваннѐ системи;  

2) зручний та сучасний інтерфейс із відповідними інструментами, що 

дозволѐю створявати тверді об’юкти з набором елементарних 

параметричних тіл;  
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3) сучасна система допомоги;  

4) наѐвність навчальної версії без додаткових матеріальних витрат; 

5) належний обсѐг педагогічної та методичної літератури;  

6) прийнѐтні системні вимоги до закладів освіти;  

7) повна відповідність вимогам системи ЄСКД; 

8) широке застосуваннѐ у всіх сферах (Гуревич, 2016). 

Програма дозволѐю здійснявати пошук раціональних рішень у 

складних ситуаціѐх, особливо це стосуютьсѐ випадку оформленнѐ 

будівельних документів, технічних карт чи виконаннѐ схематичних 

розрахунків (графічних робіт). 

Основними компонентами системи ю: 

1) система тривимірного моделяваннѐ – розроблена ѐк тривимірна 

модель окремих деталей, вузлів, стандартизованих конструктивних 

елементів. Численні сервісні функції ѐкого полегшуять вирішеннѐ 

другорѐдних завдань із проюктуваннѐ та обслуговуваннѐ виробництва; 

2) графічний редактор – призначений длѐ автоматизації 

конструкторських функцій. Із тривимірної моделі, розробленої на 

кінцевому етапі проюктуваннѐ, система сама будую необхідні розділи, 

перерізи, а користувач самостійно визначаю їх оптимальний зміст, що 

значно полегшую його роботу; 

3) модуль складаннѐ специфікацій – використовуютьсѐ з тривимірноя 

системоя моделяваннѐ або графічним редактором длѐ створеннѐ різних 

типів специфікацій і таблиць; 

4) текстовий редактор – призначений длѐ створеннѐ різних типів 

стандартних і складних форм текстової документації. 

Метод моделяваннѐ використовуютьсѐ в багатьох галузѐх науки, 

характеризуютьсѐ зрозумілістя та доступністя. Використаннѐ прикладних 

програм длѐ візуалізації нового навчального матеріалу даю змогу 

продемонструвати ефективні й результативні прийоми роботи, 

систематичність та послідовність їх застосуваннѐ. Це істотно оптимізую 

діѐльність педагога і створяю можливості длѐ індивідуалізації навчаннѐ 

здобувачів, швидкого виѐвленнѐ проблемних моментів у процесі 

сприйнѐттѐ навчального матеріалу. 

Загалом, робота із розвитку просторового мисленнѐ майбутніх 

педагогів професійного навчаннѐ засобами комп’ятерної графіки на 

сучасному рівні вирішую низку навчальних завдань: 

1) сприѐю оволодіння знаннѐми за допомогоя моделяваннѐ; 
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2) ознайомляю з основними правилами виконаннѐ креслень 

відповідно до  вимог ЕСКД; 

3) допомагаю оволодіти знаннѐми прѐмокутного дизайну на одному, 

двох, трьох взаюмно перпендикулѐрних площинах, побудові 

аксонометричних проюкцій, прийомам складаннѐ технічних креслень; 

4) відтворяю зображеннѐ предметів та аналізу їх форм; 

5) сприѐю складання графічної документації за допомогоя 

автоматизованих систем; 

6) сприѐю оволодіння специфікоя складальних креслень; 

7) позитивно впливаю на розвиток технічного мисленнѐ, уѐвленнѐ; 

8) навчаю самостійній роботі із користуваннѐ довідниками на 

практиці – читаннѐ й виконаннѐ малянків; 

9) супроводжую розвиток основних навичок роботи з комп’ятером та 

графікоя. 

Використаннѐ нових ІКТ у навчальному процесі длѐ розвитку 

графічних знань і навичок може бути ефективним, лише ѐкщо комп’ятерні 

програми використовуятьсѐ систематично й цілеспрѐмовано. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

отримані результати у процесі дослідженнѐ даять підґрунтѐ сформувати 

такі твердженнѐ: 

1. Здійснено об’юктивний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку 

просторового мисленнѐ особистості в науково-дослідницькій та спеціальній 

літературі. Визначено роль просторового мисленнѐ у фаховій підготовці 

майбутніх педагогів ѐк засобу длѐ створеннѐ, читаннѐ графічних документів 

та обробки різних видів зображень за допомогоя спеціальних програм.  

2. Продемонстровано вплив засобів комп’ятерної графіки на 

розвиток просторового мисленнѐ студентів у процесі вивченнѐ інженерно-

графічних дисциплін. Проведено оглѐд системи автоматизованого 

проюктуваннѐ Компас-3D. Окреслено функціональні можливості й переваги 

використаннѐ зазначеного програмного продукту. 

3. Доведено, що раціональне поюднаннѐ комп’ятерних засобів 

навчаннѐ з традиційними значно підвищую розвиток просторового мисленнѐ, 

забезпечую раціональні можливості та підходи у процесі організації освітньої 

діѐльності майбутніх педагогів професійної освіти, значно підвищую рівень 

графічних компетентностей та розкриваю їх творчий потенціал. 

Виконана робота не вичерпую всіх аспектів розв’ѐзаннѐ 

досліджуваної проблеми у процесі підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчаннѐ засобами комп’ятерної графіки.  
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До перспектив подальших наукових досліджень віднесено питаннѐ, 

пов’ѐзані з розробкоя методики розвитку просторового мисленнѐ за 

окремими напрѐмами підготовки бакалаврів, упровадженнѐ в освітній 

процес навчально-методичного комплексу «Основи комп’ятерної графіки» 

за допомогоя системи дистанційного навчаннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Коростель Петро. Развитие пространственного мышлениѐ будущих педагогов 

профессионального обучениѐ средствами компьятерной графики. 
Статьѐ посвѐщена рассмотрения развитиѐ пространственного мышлениѐ 

будущих педагогов профессионального обучениѐ средствами компьятерной графики, 
основными составлѐящими которой ѐвлѐятсѐ графические компетентности. 
Обоснованы принципы формированиѐ пространственного мышлениѐ: системность, 
последовательность, креативность, наглѐдность, индивидуализациѐ. Исследована 
модель формированиѐ пространственных умений, вклячаящаѐ мотивационно-
ценностный, информационно-содержательный, организационно-технологический и 
коррекционно-оценочный компоненты. Использованы такие методы, как анализ 
педагогической и технической литературы, нормативной документации, 
диссертационных научных работ. Перспективами дальнейших исследований ѐвлѐетсѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

57 

разработка методики развитиѐ пространственного мышлениѐ по отдельным 
направлениѐм подготовки бакалавров. 

Ключевые слова: мышление, пространственное мышление, развитие 
пространственного мышлениѐ, компьятернаѐ графика. 

SUMMARY 
Korostel Petro. Development of spatial thinking of future teachers of professional 

training by means of computer graphics. 
The work is devoted to the development of spatial thinking of future teachers of 

vocational training by means of computer graphics, the main components of which are 
graphic competencies, information, knowledge, skills and abilities. 

The purpose of the article is to theoretically substantiate the effectiveness of the 
development of students’ spatial thinking by means of computer graphics. 

Definitions of spatial thinking are given, the skills for the formation of spatial 
imagination of future teachers of professional training are listed. There are aspects that 
allow you to master a wider range of knowledge and skills in much less time and improve the 
quality of educational results. 

The principles of the model of spatial thinking formation of future teachers of vocational 
training are analyzed: systematization, consistency, creativity, clarity, individualization. The 
model of formation of spatial skills of future teachers is studied, which includes motivational-
value, information-content, organizational-technological and correctional-evaluation 
components. The main components of this system are traced: three-dimensional modeling, 
graphic editor, specification module, text editor. The model of formation of spatial thinking of 
future teachers of professional training is considered, the predicted result is formulated. The 
following methods are used in the article: study and analysis of philosophical, psychological-
pedagogical, technical, methodological literature, normative documentation, periodicals and 
dissertations. And also, generalization of available theoretical and experimental data on the 
research topic, own pedagogical experience of teaching disciplines of engineering-graphic cycle. 

It has been proved that new modern visual aids developed on the basis of computer 
graphics contribute to more effective teaching of graphic disciplines. 

Prospects for further research include issues related to the development of methods 
for the development of spatial thinking in certain areas of bachelor’s degree, introduction of 
the educational and methodological complex “Fundamentals of Computer Graphics” into the 
educational process with the help of the distance learning system. 

Key words: thinking, spatial thinking, development of spatial thinking, computer 
graphics. 
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педагогічної системи розвитку досліджуваного феномену, що забезпечить підвищеннѐ 
рівнѐ їхнього рівнѐ професіоналізму і здатності успішно здійснявати педагогічну 
діѐльність відповідно до вимог чинного законодавства та розпорѐдчих документів 
керівників закладів фахової передвищої освіти з використаннѐм правових знань, умінь, 
навичок, способів мисленнѐ, цінностей і відповідного рівнѐ правосвідомості. 

Ключові слова: правова компетентність, педагогічні працівники, економічні 
коледжі, концепціѐ, розвиток, система, компетентнісно оріюнтована освіта, 
заклади фахової передвищої освіти, законодавство.  

 

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку суспільства 

характеризуютьсѐ зміноя традиційних підходів до функціонуваннѐ різних 

сфер життюдіѐльності країни. Система освіти не залишиласѐ осторонь цих 

процесів та одніюя з перших піддаласѐ реформування з метоя 

підвищеннѐ ѐкості наданнѐ освітніх послуг та її адаптації до вимог 

сьогоденнѐ. Наслідком цього стало впровадженнѐ у вітчизнѐний освітній 

простір концепції компетентнісної освіти, покликаної змінити застаріли 

підходи до здійсненнѐ освітньої діѐльності, переоріюнтувавшись із 

безсистемного накопиченнѐ знань на забезпеченнѐ здатності здобувача 

освіти ефективно провадити професійну діѐльність, а також успішно 

соціалізуватисѐ в суспільстві. Виконаннѐ зазначеного завданнѐ вимагаю від 

педагогічних працівників постійного розвитку отриманих під час 

спеціалізованої освіти компетентностей з метоя оволодіннѐ актуальними 

інтегративними знаннѐми та вміннѐми з різних сфер.  

Важливість розвитку правової компетентності педагогічних працівників 

економічних коледжів длѐ провадженнѐ професійної діѐльності та 

формуваннѐ правової свідомості здобувачів освіти ю незаперечноя (Курок, 

2020). Проте нині існую проблема невідповідності змісту освітньої діѐльності в 

системі освіти дорослих потребам педагогічних працівників економічних 

коледжів у актуальних правових знаннѐх, уміннѐх та навичках їх застосуваннѐ 

длѐ вирішеннѐ практичних завдань професійної діѐльності, а також 

формуваннѐ належного рівнѐ правової культури учнівської молоді. При 

цьому пропозиції суб’юктів наданнѐ освітніх послуг, представлених на ринку, 

не в змозі повноцінно забезпечити необхідний рівень правової 

компетентності. Разом із тим, в окремих випадках простежуютьсѐ відсутність 

розуміннѐ необхідності підвищеннѐ власного професійного розвитку та 

самовдосконаленнѐ з боку самих педагогів. 

Зазначене зумовляю необхідність активізації діѐльності педагогічних 

працівників економічних коледжів, спрѐмованої на перманентне зростаннѐ 

рівнѐ правової компетентності, та вдосконаленнѐ ѐкості наданнѐ освітніх 

послуг у системі освіти дорослих із метоя забезпеченнѐ доступності 

широкого кола можливостей длѐ задоволеннѐ зазначених освітніх потреб. 
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Длѐ успішного вирішеннѐ окресленого завданнѐ необхідно сформуля-

вати концептуальні засади розвитку правової компетентності педагогічних 

працівників економічних коледжів відповідно до сучасних вітчизнѐних і 

міжнародних вимог у сфері освіти дорослих, теоретично обґрунтувати й мето-

дично забезпечити відповідну педагогічну систему, ѐка би забезпечила задо-

воленнѐ освітніх потреб педагогів, спрѐмованих на підвищеннѐ їх професіона-

лізму шлѐхом досѐгненнѐ відповідного рівнѐ правової компетентності.  

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ розробленнѐ концепцій у 

педагогічній науці були предметом дослідженнѐ багатьох учених. Зокрема, 

різноманітні концепції спрѐмовані на: формуваннѐ науково-методичної 

компетентності викладачів на синергетичних засадах у післѐдипломній 

педагогічній освіті (С. Толочко), підготовку майбутніх педагогів до 

безперервного професійного саморозвитку (В. Фрицяк), професійно-

правову підготовку майбутнього інженера-педагога в умовах закладу 

вищої освіти (Д. Коваленко), формуваннѐ правової компетентності 

майбутніх фахівців з обліку й оподаткуваннѐ в закладах вищої освіти 

(С. Пугач), розвиток правової культури педагогічних працівників закладів 

професійної освіти (О. Радкевич) тощо.  

Аналіз зазначених і багатьох інших досліджень свідчить про 

достатня кількість наукових робіт, присвѐчених розроблення концепцій 

компетентнісно оріюнтованої підготовки фахівців у закладах освіти різних 

рівнів. Натомість, ми можемо констатувати відсутність ґрунтовних 

досліджень концептуальних положень розвитку правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів, що безумовно не сприѐю 

підвищення ѐкості освіти в цій сфері.  

Мета статті полѐгаю в розробленні й теоретичному обґрунтуванні 

концепції розвитку правової компетентності педагогічних працівників 

економічних коледжів. 

Методи дослідження: індукціѐ, дедукціѐ, порівнѐльний аналіз 

наукових джерел, синтез, систематизаціѐ, узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. У довідковій літературі термін 

«концепціѐ» тлумачитьсѐ ѐк «система доказів певного положеннѐ, система 

поглѐдів на те чи інше ѐвище; спосіб розуміннѐ, тлумаченнѐ ѐкихось ѐвищ» 

(Бусел, 2009, с. 571).  

Відповідно, педагогічна концепціѐ визначаютьсѐ С. Гончаренком ѐк 

система поглѐдів на те чи інше педагогічне ѐвище, процес, спосіб 

розуміннѐ, тлумаченнѐ ѐкихось педагогічних ѐвищ, подій; провідна ідеѐ 

педагогічної теорії (Гончаренко, 1997, с. 177). 
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Зі свого боку, ми розглѐдаюмо концепція розвитку правової 

компетентності педагогічних працівників економічних коледжів ѐк систему 

базових вихідних положень організації та здійсненнѐ освітньої діѐльності, 

спрѐмованої на забезпеченнѐ здатності педагога успішно здійснявати 

професійну діѐльність відповідно до вимог чинного законодавства й 

розпорѐдчих документів керівників закладів фахової передвищої освіти з 

використаннѐ наѐвних правових знань, умінь, навичок, способів мисленнѐ, 

цінностей і відповідного рівнѐ правосвідомості, а також сукупність вимог, 

ѐкі висуваятьсѐ до такої діѐльності. 

Провідноя ідеюя концепції ю положеннѐ про те, що процес розвитку 

правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів 

повинен бути прикладним та спланованим з урахуваннѐм специфіки профе-

сійної діѐльності, а саме: враховувати необхідність володіннѐ ними положен-

нѐми законодавства та підзаконних нормативно-правових актів в освітній 

сфері, конституційного, трудового, цивільного права та права інтелектуальної 

власності, а також порѐдком регуляваннѐ правовідносин у різних сферах 

економічної діѐльності відповідно до специфіки навчальних дисциплін, що 

викладаятьсѐ педагогічними працівниками; уміннѐми та навичками 

ефективно застосовувати правові знаннѐ в конкретних життювих і професійних 

ситуаціѐх, а також формувати необхідний рівень правосвідомості у здобувачів 

фахової передвищої освіти в процесі викладаннѐ навчальних дисциплін. 

Метоя концепції ю обґрунтуваннѐ на засадах компетентнісно 

оріюнтованої освіти теоретичних та методичних засад системи розвитку 

правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів, 

що забезпечить підвищеннѐ рівнѐ їх професіоналізму та здатності успішно 

здійснявати педагогічну діѐльність відповідно до вимог чинного 

законодавства й розпорѐдчих документів керівників закладів фахової 

передвищої освіти з використаннѐм правових знань, умінь, навичок, 

способів мисленнѐ, цінностей та відповідного рівнѐ правосвідомості. 

Розробленнѐ концепції сприѐло розв’ѐзання таких завдань: 

– визначити й обґрунтувати змістово-технологічні особливості, 

принципи, педагогічні умови та рівні розвитку правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів; 

– змоделявати процес розвитку правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів; 

– обґрунтувати цілі, зміст, форми, методи і засоби зазначеної 

діѐльності. 
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Концепціѐ розвитку правової компетентності педагогічних 

працівників економічних коледжів ґрунтуютьсѐ на таких положеннѐх: 

1. Правовоя основоя концепції розвитку правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів ю положеннѐ Конституції 

України, законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Про вищу освіту», указів Президента «Про затвердженнѐ національної 

програми правової освіти населеннѐ», «Про затвердженнѐ національної 

доктрини розвитку освіти України», Концепції розвитку педагогічної освіти, 

Стратегічного плану діѐльності Міністерства освіти і науки України до 2024 

року та інших нормативно-правових актів у сфері освіти. 

2. В основу розробленої концепції покладене авторське тлумаченнѐ 

«правової компетентності педагогічного працівника економічного 

коледжу» (Курок, 2020), а саме ѐк здатності особи успішно здійснявати 

педагогічну діѐльність відповідно до вимог чинного законодавства та 

розпорѐдчих документів керівників закладів фахової передвищої освіти, 

що характеризуютьсѐ наѐвністя в неї правових знань, умінь, навичок, 

способів мисленнѐ, цінностей і відповідного рівнѐ правосвідомості й 

проѐвлѐютьсѐ в його правомірній поведінці під час вирішеннѐ завдань 

професійної діѐльності та її готовності до забезпеченнѐ освіченості 

учнівської молоді в галузі економічних правовідносин. 

Правова компетентність педагогічного працівника економічного 

коледжу ю сукупністя взаюмопов’ѐзаних компонентів: інноваційно-

когнітивного, діѐльнісного, мотиваційно-ціннісного, особистісно-

рефлексивного та емоційно-вольового. 

Система цілеспрѐмованого розвитку правової компетентності 

педагогічних працівників побудована на вpахуваннi супеpечностей, 

виѐвлених нами в педагогічній теоpiї та пpактиці освітньої діѐльності 

економічних коледжів. На підставі аналізу наукових праць учених і 

практичного досвіду роботи з розвитку правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів виѐвлено низку 

суперечностей, ѐкі існуять у фаховій передвищій освіті, зокрема між:  

– декларуваннѐм необхідності правової освіти населеннѐ ѐк 

пріоритетного напрѐму державної правової політики України щодо 

подоланнѐ правового нігілізму в суспільстві і неврахуваннѐм можливостей 

різних соціальних інститутів, зокрема й фахової передвищої освіти, у 

правовій освіті й вихованні громадѐнина; 

– об’юктивноя потребоя суспільства у висококваліфікованих та  

конкурентоздатних педагогічних працівниках економічних коледжів із 
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високим рівнем правових знань, умінь, навичок, соціальної 

правосвідомості та недостатнім рівнем їхньої готовності до професійно-

правової діѐльності, неспроможністя усталеної роками методології 

підвищеннѐ кваліфікації забезпечити таку потребу; 

– вимогами, що висуваятьсѐ Національноя рамкоя кваліфікацій, 

Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» до правових 

знань, умінь, цінностей викладачів, майстрів виробничого навчаннѐ, 

керівників економічних коледжів та недостатньоя розробленістя 

теоретичних і методичних основ розвитку правової компетентності 

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти; 

– об’юктивноя необхідністя виконаннѐ професійно-правових функцій, 

здатностей трансформації правових знань педагогічних працівників 

економічних коледжів у правомірну поведінку вихованців та недостатньоя 

розробленістя методичної системи розвитку їхньої правової компетентності; 

– потребоя в організації самостійного розвитку правової 

компетентності керівників, викладачів, майстрів виробничого навчаннѐ 

означених закладів фахової передвищої освіти та обмеженістя існуячого 

науково-методичного забезпеченнѐ цього процесу. 

3. Розробленнѐ концептуальних засад розвитку правової 

компетентності педагогічних працівників економічних коледжів базуютьсѐ на 

положеннѐх гуманістичної парадигми, що визнана провідноя освітньоя 

парадигмоя на сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні. Її сутність 

полѐгаю у фокусуванні освітнього процесу на особистості здобувача, що 

сприѐю максимальному розкриття його творчого та інтелектуального 

потенціалу, а також формування й розвитку його клячових компетентностей, 

необхідних длѐ успішної професійної діѐльності та соціалізації особистості в 

суспільстві.  О. Кошук слушно зазначаю, що «… гуманістична парадигма освіти 

на перше місце ставить всебічний розвиток особистості ѐк рівновеликої 

цінності, сприѐю зміні ролі здобувача: з отримувача і транслѐтора знань в 

особистість, що активно здобуваю, синтезую й актуалізую знаннѐ в соціально 

значущу та прийнѐтну діѐльність» (Кошук, 2019, с. 147). 

Реалізаціѐ концепції розвитку правової компетентності педагогічних 

працівників економічних коледжів на засадах гуманістичної парадигми 

повинна здійсняватисѐ відповідно до таких основних методологічних 

підходів: компетентнісного, системного, діѐльнісного, особистісно оріюнто-

ваного, синергетичного, інтеграційного, андрагогічного та акмеологічного. 

Компетентнісний підхід передбачаю спрѐмованість освітнього процесу 

на досѐгненнѐ конкретних кінцевих результатів навчаннѐ, а саме формуваннѐ 
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та розвиток у здобувача загальних і спеціальних (фахових) компетентностей, 

що забезпечать у подальшому успішність його діѐльності в професійній і 

соціальній сферах. При цьому пріоритетним стаю не накопиченнѐ знань, а 

підготовка фахівцѐ, здатного ефективно застосовувати отримані знаннѐ в 

практичній площині та вмотивованого до самореалізації й саморозвитку.  

Застосуваннѐм системного підходу під час розробки концепції 

дозволило розглѐнути процес розвитку правової компетентності педагогічних 

працівників економічних коледжів ѐк цілісну множину взаюмозалежних 

складників та дослідити характер зв’ѐзків між ними; визначити особливості, 

напрѐми зазначеної діѐльності та чинники, що впливаять на неї; 

змоделявати систему ефективного розвитку правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів та визначити шлѐхи 

впровадженнѐ отриманих результатів у практичну діѐльність. 

Діѐльнісний підхід до розвитку правової компетентності педагогічних 

працівників економічних коледжів визначаю прикладну спрѐмованість освіт-

нього процесу. Отриманнѐ правових знань, умінь і навичок повинно розглѐд-

датисѐ в контексті їх ефективного використаннѐ в повсѐкденній професійній 

та соціально-побутовій діѐльності. Досѐгненнѐ найвищого рівнѐ професіо-

налізму можливе лише шлѐхом сумлінного виконаннѐ функціональних 

обов’ѐзків із застосуваннѐм усього арсеналу сформованих компетентностей.  

Особистісно оріюнтований підхід передбачаю фокусуваннѐ освітнього 

процесу на особистості здобувача, його особистісних ѐкостѐх, бажаннѐх та 

устремліннѐх. Це дозволѐю максимально задовольнити освітні потреби 

конкретної особи, розвивати його творчий та інтелектуальний потенціал. 

Дотриманнѐ вимог особистісно оріюнтованого підходу зміняю педагогічну 

взаюмодія, характерними рисами ѐкої стаять персоніфікованість, діалог, 

дискусіѐ, поюднаннѐ розумної вимогливості з утвердженнѐм лядської 

гідності тощо (Кошук, 2019, с. 149). 

Синергетичний підхід, ѐк зазначаять науковці, передбачаю 

домінуваннѐ в освітній діѐльності самоосвіти, самоорганізації, 

самоврѐдуваннѐ й полѐгаю в мотивувальному чи спонукальному впливі на 

суб’юкт. Синергетичний підхід дозволѐю по-новому й неупереджено збагнути 

природу не тільки побудови, але і змісту педагогічної діѐльності ѐк складного, 

динамічного, багаторівневого процесу; розглѐдати кожен суб’юкт педагогіч-

ного процесу (здобувач освіти, педагог) ѐк підсистеми, ѐкі здійсняять 

поступовий перехід від розвитку до саморозвитку (Толочко, 2019, с. 325-326). 

Концептуальноя засадоя розвитку правової компетентності ю забезпеченнѐ 

стимуляваннѐ педагогічних працівників економічних коледжів до само-
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розвитку й самовдосконаленнѐ. При цьому така діѐльність повинна здійсня-

ватисѐ комплексно ѐк керівниками різних рівнів закладів фахової передвищої 

освіти, так і викладачами-андрагогами в системі післѐдипломної освіти. 

Інтеграційний підхід передбачаю розвиток необхідного рівнѐ 

правової компетентності шлѐхом комплексного формуваннѐ змісту 

освітньої діѐльності, утворяячи стійкі міжпредметні зв’ѐзки між різними 

правовими навчальними дисциплінами та інтегруячи в освітній процес 

сучасні досѐгненнѐ різних галузей науки. С. Толочко слушно зазначаю, що 

активне й систематичне розробленнѐ інтегрованих навчальних курсів 

озброїть здобувача різноплановими знаннѐми та забезпечить формуваннѐ 

різних видів компетентностей у їхньому поюднанні (Толочко, 2019, с. 326). 

Длѐ успішного здійсненнѐ професійної діѐльності педагогічні працівники 

економічних коледжів потребуять знань із конституційного, трудового, 

інформаційного права, цивільного права і процесу, права інтелектуальної 

власності, а також нормативно-правових актів, що регуляять освітня 

діѐльність та економічні відносини відповідно до закріплених навчальних 

дисциплін. Тому з метоя задоволеннѐ освітніх потреб нами розроблено й 

упроваджено в освітня діѐльність означених закладів фахової передвищої 

освіти інтегрований спецкурс-практикум «Правова компетентність педаго-

гічного працівника економічного коледжу: теоріѐ, методика, практика». 

Андрагогічний підхід визначаю особливості організації освіти 

дорослої лядини з урахуваннѐм вже сформованих компетентностей, її 

загальнокультурного рівнѐ, життювого та професійного досвіду, цінностей 

та спрѐмованості на самореалізація й інших факторів, що впливаять на 

успішність освітньої діѐльності. Цей підхід висуваю відповідні вимоги до 

організації та змісту освітнього процесу в системі післѐдипломної освіти, а 

також актуалізую можливості неформальної та інформальної освіти в 

процесі розвитку правової компетентності педагогічних працівників 

економічних коледжів.  

Провідноя ідеюя акмеологічного підходу ю забезпеченнѐ 

акмеологічного розвитку педагога, суб’юктними ознаками ѐкого ю: ініціатива, 

самостійне цілепокладаннѐ, плануваннѐ, передбаченнѐ; інтенсивна участь у 

діѐльності; прагненнѐ до саморегулѐції (самоконтроля, самокорекції, 

самокомпенсації), постійна оріюнтаціѐ на саморозвиток і самооновленнѐ; 

прагненнѐ до самореалізації і творчого твореннѐ; інтеграціѐ свого 

професійного шлѐху, структуруваннѐ й упорѐдкуваннѐ свого професійного 

досвіду та досвіду інших (Сотська, 2017, с. 389). Він сприѐю впровадження в 

процес розвитку правової компетентності педагогічних працівників 
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економічних коледжів технологій, форм і засобів навчаннѐ, ѐкі 

характеризуятьсѐ індивідуальноя спрѐмованістя й забезпечуять 

особистісний та професійний розвиток педагогічного працівника, кінцевоя 

метоя ѐкого ю досѐгненнѐ найвищого рівнѐ професіоналізму. 

4. Серед основних чинників, що здійсняять вплив на процес 

розвиток правової компетентності педагогічних працівників економічних 

коледжів, ми виділѐюмо такі: 

4.1. Зовнішні: політико-правові умови, у ѐких функціоную освітнѐ 

галузь; науково-технічний розвиток; освітню середовище; соціально 

економічний стан; соціокультурні особливості; соціально-психологічні 

умови, у ѐких здійсняять професійну діѐльність педагогічні працівники. 

4.2. Внутрішні: 

– загально-професійні – візіѐ, місіѐ та стратегіѐ розвитку фахового 

коледжу; цінності, що культивуятьсѐ в педагогічному колективі; стандарти 

професійної діѐльності; управлінська діѐльність керівної ланки; можливості 

закладу освіти щодо фінансуваннѐ підвищеннѐ кваліфікації педагогів; 

сприѐтливе освітню середовище й комфортні умови праці; стан 

міжнародного співробітництва та наѐвність стійких контактів із 

закордонним закладами освіти; 

– спеціалізовані – зміст освітньо-професійних програм із підвищеннѐ 

кваліфікації; упроваджені в освітній процес інноваційні технології, форми, 

методи навчаннѐ; наѐвність ефективної системи контроля результатів 

навчаннѐ; компетентний педагогічний персонал; створеннѐ сприѐтливих 

педагогічних умов розвитку правової компетентності тощо; 

– індивідуальні характеристики особистості педагогічного 

працівника: рівень професійної, правової, самоосвітньої компетентностей; 

цінності й переконаннѐ особи; її особистісні та ділові ѐкості; мотиваціѐ до 

професійного зростаннѐ та інше. 

5. Важливим елементом побудови концепції ю врахуваннѐ дидактичних 

принципів розвитку правової компетентності педагогічних працівників 

економічних коледжів, що ґрунтуятьсѐ на сформованих теоріюя і 

перевірених практикоя педагогічних законах та закономірностѐх. Оскільки 

саме принципи ѐк керівні ідеї дозволѐять цілеспрѐмовано, системно й 

послідовно розвивати здатність педагогічного працівника здійснявати своя 

професійну діѐльність відповідно до положень чинного законодавства та 

підзаконних нормативно-правових актів, а також забезпечувати освіченість 

учнівської молоді у сфері економічних правовідносин. 
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Під час розробки концепції розвитку правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів ми дотримувалисѐ 

умовного поділу принципів на загальні, що виражаять нормативні вимоги 

до організації освітнього процесу зазначеної категорії педагогів у системі 

освіти дорослих, та специфічні, що здійсняять безпосередній вплив на 

розвиток їхньої правової компетентності. 

До загальних дидактичних принципів, ѐкі необхідно враховувати під 

час побудови концепції розвитку правової компетентності педагогічних 

працівників економічних коледжів, нами віднесено принципи: зв’ѐзку 

теорії з практикоя, науковості, системності й послідовності, доступності, 

розвивавального і виховального навчаннѐ, наочності, гуманізації, 

індивідуалізації навчаннѐ. 

Серед основних специфічних педагогічних принципів нами 

виокремлено такі: безперервності, моделяваннѐ, самоорганізації, 

інформатизації (комп’ятеризації) освіти, модульності, інтегрованості, 

інтенсифікації освітньої діѐльності. 

Зазначені педагогічні принципи перебуваять у тісному зв’ѐзку один із 

одним, а їх урахуваннѐ в процесі організації і здійсненнѐ освітнього процесу 

матиме позитивний вплив на освітня діѐльність, спрѐмовану на розвиток 

правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів. 

6. Основними напрѐмами, що забезпечуять розвиток правової 

компетентності педагогічних працівників економічних коледжів у системі 

освіти дорослих, ю: 

– післѐдипломна педагогічна освіта; 

– самоосвіта; 

– безперервний професійний розвиток; 

– методична робота; 

– участь у робочих групах з підготовки нормативно-правових актів у 

сфері освітньої діѐльності, розробки стандартів та освітньо-професійних 

програм з економічних спеціальностей тощо. 

Комплексна діѐльність за цими напрѐмами в поюднанні з системноя 

модернізаціюя всіх складників освітнього процесу (цілей, змісту, форм, 

методів, засобів навчаннѐ, контроля його результатів), оновленнѐм змісту 

освіти на засадах гуманістичної парадигми здатні повноцінно 

задовольнити освітні потреби педагогічних працівників у актуальних 

правових знаннѐх і сформувати належний рівень правової культури та 

правосвідомості. 
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7. Під час розробленнѐ концепції ми виходили з того, що педагогічні 

умови розвитку правової компетентності педагогічних працівників 

економічних коледжів – це спеціально створені обставини, що формуять 

сприѐтливе освітню середовище та сприѐять цілеспрѐмованому розвиткові 

здатності особи успішно здійснявати педагогічну діѐльність відповідно до 

вимог чинного законодавства й розпорѐдчих документів керівників 

закладів фахової передвищої освіти, а також її готовності до забезпеченнѐ 

освіченості учнівської молоді в галузі економічних правовідносин. 

Ґрунтуячись на педагогічних дослідженнѐх вітчизнѐних учених, а також 

результатах власної наукової діѐльності з використаннѐм методу експертних 

оцінок нами було виѐвлено й обґрунтовано педагогічні умови, ѐкі можуть 

здійснявати найбільший вплив на успішність процесу розвитку правової 

компетентності педагогічних працівників економічних коледжів, серед ѐких:  

– формуваннѐ в педагогічних працівників стійкої мотивації до 

підвищеннѐ рівнѐ правової компетентності; 

– удосконаленнѐ змісту освітніх програм підвищеннѐ кваліфікації 

педагогічних працівників економічних коледжів шлѐхом упровадженнѐ 

інтегрованих курсів правового характеру, що забезпечували б 

цілеспрѐмований розвиток правової компетентності; 

– створеннѐ інформаційно-освітнього середовища в закладах 

післѐдипломної освіти, що сприѐтиме задоволення освітніх потреб 

педагогічних працівників; 

– використаннѐ інноваційних технологій навчаннѐ длѐ розвитку 

правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів. 

8. Провідними напрѐмами реалізації концепції ю: обґрунтуваннѐ й 

упровадженнѐ в практику діѐльності закладів фахової передвищої освіти 

розробленої системи розвитку правової компетентності педагогічних 

працівників, що вклячаю в себе можливості правової освіти та самоосвіти; 

актуалізаціѐ освітньо-професійні програми відповідних курсів підвищеннѐ 

кваліфікації та стажуваннѐ; упровадженнѐ засад компетентнісного навчаннѐ в 

систему освіти дорослих; широке застосуваннѐ сучасних інноваційних 

технологій в освітній діѐльності (технології дистанційного, проюктного та 

проблемного навчаннѐ, коучингова та кейс-технологіѐ тощо) ѐк під час 

безпосереднього проходженнѐ педагогічними працівниками підвищеннѐ 

кваліфікації та стажуваннѐ, так і в міжкурсовий період; розробленнѐ іюрархії 

системи цілей розвитку досліджуваного педагогічного ѐвища (загальна мета, 

стратегічні, тактичні та оперативні цілі) та плануваннѐ заходів із поетапного їх 

досѐгненнѐ; розробленнѐ й упровадженнѐ авторського спецкурсу-
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практикуму «Правова компетентність педагогічного працівника економічного 

коледжу: теоріѐ, методика, практика», а також відповідних методичних 

рекомендацій, спрѐмованих на підвищеннѐ рівнѐ правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів. 

Визначені провідна ідеѐ, мета розробки концепції, сутнісні 

характеристики, завданнѐ, методологічні підходи, принципи, суперечності, 

чинники, педагогічні умови, напрѐми стали підґрунтѐм длѐ розробленнѐ 

моделі системи цілеспрѐмованого розвитку правової компетентності 

педагогічних працівників економічних коледжів. Запропонована модель 

містить результати наукового пошуку теоретичних засад досліджуваного 

педагогічного процесу й систематизую теоретико-методологічні знаннѐ про 

нього, визначаю практично-технологічні дії щодо цілеспрѐмованого розвитку 

правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів. 

Модель іляструю процес поступового розвитку правової компетент-

ності педагогічних працівників економічних коледжів, ѐкий складаютьсѐ із 

взаюмозалежних блоків: методологічно-цільового (мета, завданнѐ, принципи, 

методологічні підходи); змістового (зміст та напрѐми розвитку правової 

компетентності); технологічного (етапи розвитку досліджуваного ѐвища, 

педагогічні технології, методи й форми організації освітнього процесу) та 

оцінявально-результативного (критерії, показники, рівні розвитку правової 

компетентності й очікуваний результат від упровадженнѐ моделі). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

розроблена та теоретично обґрунтована концепціѐ цілеспрѐмованого 

розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних 

коледжів ю підґрунтѐм длѐ побудови авторської педагогічної системи, 

реалізаціѐ ѐкої забезпечить системний розвиток досліджуваного феномену в 

умовах освітньої діѐльності зазначених закладів фахової передвищої освіти.  

Перспективи подальшого наукового пошуку пов’ѐзуюмо з 

обґрунтуваннѐм педагогічної системи цілеспрѐмованого розвитку правової 

компетентності педагогічних працівників економічних коледжів. 
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РЕЗЮМЕ 
Курок Роман. Концепциѐ развитиѐ правовой компетентности педагогов 

экономических колледжей. 
В статье теоретически обоснована модель развитиѐ правовой 

компетентности педагогических работников экономических колледжей с целья 
разработки на основе компетентностно ориентированного образованиѐ 
теоретических и методических основ педагогической системы развитиѐ исследуемого 
феномена, что обеспечит повышение уровнѐ их профессионализма и способности 
успешно осуществлѐть педагогическуя деѐтельность в соответствии с требованиѐми 
действуящего законодательства документов руководителей учреждений 
профессионального образованиѐ с использованием правовых знаний, умений, навыков, 
способов мышлениѐ, ценностей и соответствуящего уровнѐ правосознаниѐ. 

Ключевые слова: правоваѐ компетентность, педагогические работники, 
экономические колледжи, концепциѐ, развитие, система, компетентностно 
ориентированное образование, учреждениѐ профессионального высшего 
образованиѐ, законодательство. 

SUMMARY 
Kurok Roman. The concept of legal competence development in teachers of 

economic colleges. 
The aim of the article is to develop and theoretically substantiate the concept of legal 

competence development in pedagogical staff of economic colleges. Research methods: 
induction, deduction, comparative analysis of scientific sources, synthesis, systematization, 
generalization. Research results. The article develops and scientifically substantiates the concept, 
the leading idea of which is based on the fact that the process of legal competence development 
in pedagogical staff of economic colleges should be applied and planned taking into account the 
specifics of professional activity, namely the need sphere, constitutional, labor, civil law and 
intellectual property law, as well as the procedure for regulating legal relations in various spheres 
of economic activity in accordance with the specifics of academic disciplines taught by teachers; 
skills and abilities to effectively apply legal knowledge in specific life and professional situations, 
as well as to form the necessary level of legal awareness of the applicants for pre-higher 
education while the teaching the disciplines. The practical significance of the study. The leading 
idea, purpose of the concept, essential characteristics, tasks, methodological approaches, 
principles, contradictions, factors, pedagogical conditions, directions became the basis for 
developing the model of the system of purposeful legal competence development in pedagogical 
workers of economic colleges. Conclusions and prospects for further scientific research. The 
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proposed theoretically substantiated concept of purposeful legal competence development in 
pedagogical workers of economic colleges is the basis for building an author’s pedagogical 
system, implementation of which will ensure the systematic development of the studied 
phenomenon in the educational activities of these institutions of pre-higher education. Prospects 
for further research are associated with justification of the pedagogical system of purposeful 
legal competence development in pedagogical staff of economic colleges. 

Key words: legal competence, pedagogical workers, economic colleges, concept, 
development, system, competence-based education, institutions of pre-higher education, 
legislation. 
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ON THE ISSUE OF METHODOLOGICAL AND PEDAGOGICAL BASIS OF TEACHING 

PUBLIC HEALTH MASTERS THE SUBJECT “ORGANIZATION AND PRESENTATION 

OF SCIENTIFIC RESEARCH” 
 

The aim is to determine the methodological and pedagogical basis for teaching masters 
of public health the discipline “Organization and presentation of scientific research”. Materials 
and methods. The materials of the study are the current legislative acts and regulations of 
Ukraine regarding the functioning of health care system and training of masters of public health, 
curricula for the training of public health masters. Methods of content analysis, structural-logical 
analysis and system approach were used in the work. Results. The article presents the structure 
of educational and scientific program of the discipline “Organization and presentation of 
scientific research”, methods, forms and results of teaching “Organization and presentation of 
scientific research“. Conclusions. The methodological and pedagogical basis for teaching masters 
of public health the subject “Organization and presentation of scientific research” is to use active 
and interactive forms of classroom teaching using the method of controlled individual learning 
and research tasks for independent work of students.   

Key words: public health, masters, training, subject “Organization and presentation 
of scientific research”, methodological and pedagogical basis. 
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Introduction. In Ukraine, implementation and development of the public 

health system is defined at state level (On approval of the Concept of Public Health 

System Development..., 2016; On approval of the action plan …, 2017). The 

Cabinet of Ministers of Ukraine approved the specialty “Public Health” (Order of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine..., 2015), which made it possible to introduce 

training for the system and approve the State Standard of Higher Education in the 

specialty “Public Health” for the first and second level of higher education (Order 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine..., 2018). 

The approved standards are based on the competence approach, which is 

enshrined in the European Commission's international project “Harmonization of 

Educational Structures in Europe” and its methodology lies in formation of compe-

tencies at all stages of learning. At the same time, competencies represent a 

dynamic and complex combination of knowledge, understanding, skills, abilities 

and capabilities. Acquisition of competencies by students is the goal of educatio-

nal programs. Competences are formed during studying different disciplines, and 

the level of their acquisition is assessed at all stages of training (Kremen, 2014). 

The aim is to determine the methodological and pedagogical basis for 

teaching masters of public health the discipline “Organization and presentation 

of scientific research”. 

Materials and methods. The materials of the study are the current 

legislative acts and regulations of Ukraine regarding the functioning of health 

care system and training of masters of public health, curricula for the training 

of public health masters. Methods of content analysis, structural-logical 

analysis and system approach were used in the work. 

Results. The purpose of teaching the subject "Organization and 

presentation of scientific research" to masters of public health according to 

educational-scientific program is formation of theoretical knowledge about the 

principles and methods of research and practical skills and abilities to use them 

in organizing and conducting various types of research and scientific-research 

work in the field of public health, using the principle of academic integrity, 

practical preparation of future specialists for implementation of research and 

analytical professional functions. 

As a result of studying the discipline "Organization and presentation of 

scientific research", a master must be able to use modern methodology for 

analysing problems and phenomena in the field of public health; to be aware of 

features in carrying out various types of applied researches; to develop a research 

concept; to make the program and design of applied scientific research, to choose 

optimum methods of its performance; to form a sample; to analyse scientific 
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sources, legislative, regulatory and other documents, data of sectoral statistical 

reporting and monitoring of the situation in the field of public health; to conduct 

organizational experiment, observation, questionnaire, etc.; statistically, using the 

methods of biostatistics, process, analyse and design the results of the study, 

using the methods of clarity and forms of generalization of the research results; 

independently improve their professional scientific culture. 

According to academic program of this discipline, 120 academic hours 

have been approved for mastering it, including 20 academic hours for full-time 

lecture material, 28 academic hours for practical classes and 72 academic hours 

for independent work of students. In the case of distance (extramural) 

studying, 14 academic hours are approved for teaching students and 106 

academic hours for independent work. 

The structure of the discipline involves mastering the material in 10 

learning topics, which are divided into two content modules. 

Content module 1 

Methodology of preparation and carrying out of scientific research by 

students 

Topic 1. Preparatory stage of scientific research. Analytical review of the 

literature. Transliteration. Choice of topic and objective, formation of research 

tasks. 

Topic 2. Program development, selection of object and subject, research 

base. 

Topic 3. The choice of the unit, calculation of the sample size of the 

study. Research methods. Sources of primary scientific information. 

Topic 4. The procedure for compiling questionnaires of sociological 

research. Questionnaire structure. Types of questions. Organization of sociological 

research. Collection of information. Verification of the data obtained. 

Topic 5. The concept of academic integrity and plagiarism. Plagiarism in 

the scientific work of students and ways to prevent it. 

Content module 2 

Technology of statistical processing of research results  

and basic requirements for content, design, presentation 

and protection of students' research works 

Topic 6. Methodological approaches to statistical processing of the data 

obtained. Statistical grouping of the data. Statistical tables and rules for filling 

them. Statistical processing of the data obtained with the use of modern 

mathematical and statistical methods and information technologies. 
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Topic 7. Analysis of research results. Literary and graphic design of the 

results of statistical and sociological research. 

Topic 8. Implementation of research results in the practice of the public 

health system and evaluation of their effectiveness. 

Topic 9. Rules for writing scientific articles, reports, abstracts, messages, 

annotations and methodology of presentations. 

Topic 10. Methodology of preparation, design and presentation of the 

results of scientific master's theses.  

Mastering this subject provides students with acquisition of competencies 

defined by the State Standard of Higher Education in the specialty "Public Health" 

of second-level of higher education (Master's degree): the ability to abstract 

thinking, analysis and synthesis, skills of information and communication 

technologies, the ability to conduct research at the appropriate level, the ability to 

learn and master modern knowledge, the ability to search, process and analyse 

information from various sources, the ability to be critical and self-critical, the 

ability to make reasonable decisions, the ability to develop and manage projects, 

the ability to define the priorities of public health, to provide health care needs 

assessment, propose science-based measures and develop appropriate action 

plans and strategies, the ability to draw conclusions, develop forecasts and analyse 

the impact of different determinants on public health, identify the needs of 

different population groups in relation to health, based on information obtained 

from epidemiological surveillance systems, the ability to characterize and study the 

impact of key individual determinants of health on public health in order to 

maintain and enhance public health, the ability to develop and implement 

strategies, policies and measures in health promotion, to conduct effective public 

health communication using a variety of communication channels and techniques, 

the ability to develop and implement evidence-based public health strategies, 

policies and interventions based on public health methods and approaches with 

stakeholder involvement based on a cross-sectoral approach, the ability to apply 

ethical and legal principles in relation to research design planning, data collection, 

dissemination and exploitation of research results. 

Teaching of this subject is carried out in the form of lectures, practical 

classes and independent supervised work of master students. Only active and 

interactive teaching methods are used. 

The practice of lecturing includes such forms of teaching as binary 

lecture, lecture-conversation and lecture-discussion, which require appropriate 

preparation of students during self-study on predetermined topics. 
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The methods of conducting practical classes are mainly business games, 

brainstorming, educational discussion and case method. These methods 

develop students' ability to analyse and synthesize, to communicate, to act and 

evaluate their actions, to apply the acquired practical skills. 

The method of individual educational and research tasks is used for 

students' independent work. Performance of the tasks provides not only active 

mastering by students of the course program, but also preparation for carrying 

out research for master's thesis. 

During classes, students actively exploit the knowledge gained in studying 

of the following disciplines: "Biostatistics", "Fundamentals of Epidemiology", 

"Scientific Communications in Public Health", "Informatization and 

Communication in Health Care", "Monitoring and Evaluation in the Public Health 

System". This comprehensive approach to the application of knowledge acquired 

by students during the study of various disciplines, allows to stimulate students' 

learning and cognitive activity, to carry out current comprehensive control of 

student achievements for the entire period of study at the department, to 

develop students' ability to apply knowledge, skills and abilities in total and 

develop such important qualities as the ability to analyse and synthesize and 

systemic actions through the application of structural-logical thinking. 

Upon completion of training in this subject, masters must be fully prepared 

to perform a scientific master's thesis. Thus, during the study of the subject 

masters directly determine the direction and topic of scientific master's work and 

its purpose and objectives of the study, object, subject, base of research and 

sample size, as well as define research methods, determine the structure of 

analytical review of scientific literature on the topic of master's thesis. 

Masters of Public Health of Uzhhorod National University (11 full-time 

and 9 part-time students) in addition to the above during studying of this 

subject prepared 11 review articles and 4 analytical articles on master's theses, 

which were discussed at practical classes, reviewed and sent for publishing in 

professional journals of Ukraine. It is important that out of the total number of 

articles, 12 (80.0 %) are independent. Masters, during practical classes and 

independent work, conducted statistical processing of data from sectoral 

statistical reporting and prepared 24 abstracts of reports. The reports were 

presented at the conference of masters of the university and published in the 

conference materials, 4 abstracts were presented at the II International 

Student Scientific Conference in Michalovce (Slovakia), 5 abstracts at the 74th 

International Scientific-Practical Conference of medical students and young 

scientists "Actual Problems of Modern Medicine" of Samarkand State Medical 
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Institute (Uzbekistan) and 2 abstracts at the International Scientific and 

Practical Conference of Young Scientists to the 100th anniversary of Tashkent 

Medical Academy "Medical Science of the XXI century. A look into the future". 

Conclusions. The use of active and interactive forms of classroom 

training and controlled forms of self-preparation of master students majoring 

in "Public Health" in studying the subject "Organization and presentation of 

scientific research" allows them to master basic competencies and develop 

students' ability to analyse and synthesize, communicate, employ systemic 

actions and to evaluate them, apply the acquired practical skills, as well as 

prepare for a scientific master's study. Thus, the methodological and 

pedagogical basis for teaching masters of public health the subject 

"Organization and presentation of scientific research" is to use active and 

interactive forms of classroom teaching using the method of controlled 

individual learning and research tasks for independent work of students.  
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магистрам общественного здоровьѐ. Материалами исследованиѐ ѐвлѐятсѐ 
действуящие законодательные и нормативно-правовые акты Украины по 
функционирования системы здравоохранениѐ и подготовки магистров 
общественного здоровьѐ, учебные планы подготовки магистров общественного 
здоровьѐ. В работе использованы методы контент-анализа, структурно-
логического анализа и системного подхода. В статье представлена структура 
учебной программы дисциплины «Организациѐ и презентациѐ научных 
исследований», методы, формы и результаты ее преподаваниѐ. Методическими и 
педагогическими основами преподаваниѐ магистрам общественного здоровьѐ 
дисциплины «Организациѐ и презентациѐ научных исследований» ѐвлѐетсѐ 
использование активных и интерактивных форм аудиторного обучениѐ с 
использованием метода управлѐемого индивидуального обучениѐ и 
исследовательских задач длѐ самостоѐтельной работы студентов. 

Ключевые слова: общественное здоровье, магистры, подготовка, дисциплина 
«Организациѐ и презентациѐ научных исследований», методологические и 
педагогические основы. 
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магістрів громадського здоров'ѐ дисципліни «Організаціѐ та презентаціѐ наукового 
дослідженнѐ». 

Метоя статті ю визначеннѐ методичних та педагогічних засад викладаннѐ 
дисципліни «Організаціѐ та презентаціѐ наукових досліджень» магістрам громадського 
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«Організаціѐ та презентаціѐ наукових досліджень», методи, форми та результати її 
викладаннѐ. Методичними та педагогічними засадами викладааннѐ магістрам 
громадського здоров’ѐ дисципліни «Організаціѐ та презентаціѐ наукових досліджень» ю 
використаннѐ активних та інтерактивних форм аудиторного навчаннѐ з 
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Ключові слова: громадське здоров’ѐ, магістри, підготовка, дисципліна 
«Організаціѐ та презентаціѐ наукових досліджень», методологічні та педагогічні 
засади. 

 

УДК 378.147.371.61 
Анастасія Поліщук  

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» 

ORCID ID 0000-0002-5488-1224 

DOI 10.24139/2312-5993/2021.10/076-090 
 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ АГРОІНЖЕНЕРІВ 
 

У статті узагальнено наукові поглѐди щодо визначеннѐ понѐттѐ «педагогічні 
умови». На основі аналізу результатів досліджень науковців обґрунтовано 

https://orcid.org/0000-0002-5488-1224


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

77 

педагогічні умови формуваннѐ іншомовної професійної компетентності майбутніх 
фахівців агроінженерії з використаннѐм інформаційно-комунікаційних освітніх 
технологій, що передбачаять: організація освітнього процесу, скерованого на 
принципи формуваннѐ іншомовної професійної компетентності та стимуляваннѐ 
професійної мотивації здобувачів вищої освіти. З’ѐсовано причини неефективного 
використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій в аграрно-технічних закладах 
вищої освіти. Визначено необхідні умови запровадженнѐ інформаційно-
комунікаційних технологій в освітній процес під час вивченнѐ іноземних мов.  

Ключові слова: педагогічні умови, інформаційно-комунікаційні технології, 
іншомовна підготовка, майбутні фахівці, агроінженери. 

 

Постановка проблеми. Розвиток світового суспільства, інтеграціѐ 

України в міжнародне співтовариство, розширеннѐ економічної, культурної 

та освітньо-наукової співпраці між державами зумовляю потребу 

вдосконаленнѐ вищої освіти, активізую пошук шлѐхів покращеннѐ ѐкості 

підготовки майбутніх фахівців длѐ всіх галузей економіки. Професійна 

діѐльність майбутніх фахівців аграрно-промислового комплексу маю своя 

специфіку й передбачаю особливі умови формуваннѐ готовності до виконаннѐ 

функціональних обов’ѐзків. Особливістя такої підготовки в сучасних умовах ю 

формуваннѐ змісту іншомовної компетентності майбутніх аграрних інженерів, 

оскільки в Україні постійно збільшуютьсѐ кількість спільних агропромислових 

підприюмств, закордонних виробників, транснаціональних корпорацій, 

аграрний сектор поповняютьсѐ потужноя високопродуктивноя закордонноя 

технікоя, насіннѐм сільськогосподарських культур, мінеральними добривами 

й засобами захисту рослин. Длѐ правильної експлуатації, обслуговуваннѐ та 

ремонту закордонної техніки, упровадженнѐ у виробництво новітніх 

передових технологій потрібні грамотні, висококваліфіковані фахівці, ѐкі 

визначаятьсѐ не лише достатньоя кваліфікаціюя у професійній сфері, а й 

готовністя вирішувати виробничі завданнѐ в умовах іншомовної комунікації. 

Володіннѐ іноземними мовами збільшую професійну 

конкурентоспроможність майбутніх фахівців аграрної галузі на ринку праці, 

сприѐю розширення наукових зв’ѐзків, установлення плідних професійних 

контактів та обміну інформаціюя, налагодження ділового спілкуваннѐ із 

іноземними партнерами з питань механізації, автоматизації та 

комп’ятеризації сільськогосподарських виробничих процесів. 

Аналіз актуальних досліджень. Успішне формуваннѐ культури 

іншомовного професійного спілкуваннѐ майбутніх фахівців аграрно-

інженерних спеціальностей у процесі професійної підготовки можливе за 

наѐвності відповідних педагогічних умов. Визначеннѐ таких умов вимагаю 

з’ѐсуваннѐ сутності цього понѐттѐ, оскільки в педагогічній науці існуять 

різні підходи до його тлумаченнѐ. Питаннѐм визначеннѐ понѐттѐ 
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педагогічних умов у різних аспектах педагогічної науки займалисѐ ѐк 

вітчизнѐні, так і зарубіжні науковці, серед ѐких В. Андрююва, І. Андрощук, 

Ю. Бабанський, О. Белкін, О. Городиська, Н. Житнік, Н. Іпполітова, 

М. Коняхов, Ю. Костяшко, Н. Кузьміна, В. Михняк, С. Ожегов, 

Р. Серьожников, Н. Стеріхова та багато інших. 

Понѐттѐ «педагогічні умови» К. Дубич визначаю ѐк сукупність 

взаюмозалежних і взаюмообумовлених заходів педагогічного процесу, ѐкі 

забезпечуять досѐгненнѐ конкретної мети (Дубич, 2007, с. 79). Дослідник 

К. Касѐрум характеризую педагогічні умови ѐк взаюмопов’ѐзану сукупність 

обставин, засобів і заходів у педагогічному процесі, ѐкі сприѐять 

ефективній професійній підготовці майбутніх фахівців (Касѐрум, 2011). 

І. Андрощук стверджую, що саме педагогічні умови виступаять у ѐкості 

певних факторів, обставин, що сприѐять або протидіять реалізації змісту, 

технологій підготовки фахівцѐ (Андрощук, 2016). Зокрема М. Михняк 

педагогічні умови визначаю ѐк сукупність заходів, ѐкі забезпечуять 

найбільш сприѐтливе середовище длѐ ефективного функціонуваннѐ певної 

методичної системи (Михняк, 2016, с. 232). 

У теоретичному плані понѐттѐ «педагогічні умови» розкриваятьсѐ 

багатьма дослідниками. Але загальноприйнѐтого визначеннѐ цього 

феномену в науково-педагогічній літературі не існую, кожен автор їх 

обґрунтовую на власний розсуд, залежно від потреб свого дослідженнѐ. 

Узагальняячи наведені визначеннѐ педагогічних умов, можна 

стверджувати, що загальні фахові компетентності майбутніх фахівців будь-

ѐкої спеціальності формуятьсѐ під впливом зовнішніх і внутрішніх умов, 

усвідомленого чи неусвідомленого сприйнѐттѐ інформації щодо майбутньої 

професії, а педагогічні умови – це сукупність факторів, що забезпечуять 

організація, регуляваннѐ, взаюмодія об’юктів і ѐвищ освітнього процесу длѐ 

досѐгненнѐ поставленої мети, ѐкі маять ефективно впливати на формуваннѐ 

та розвиток всіх компонентів професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Процес формуваннѐ іншомовної професійної компетентності 

майбутніх фахівців аграрно-інженерних спеціальностей вимагаю 

необхідності дотриманнѐ деѐких специфічних педагогічних умов. 

Іншомовна підготовка паралельно з фаховоя посідаю одну з клячових 

позицій у професійній підготовці майбутніх аграрних інженерів. Длѐ 

формуваннѐ іншомовної компетентності необхідно забезпечити 

гармонійний розвиток усіх видів їх мовленнювої діѐльності, формувати 

комунікативні вміннѐ забезпечувати соціокультурний розвиток їх 

особистості. Особливу увагу варто приділѐти комунікативній методиці 
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навчаннѐ іноземним мовам і застосування інтенсивних інноваційних, 

інформаційно-комунікаційних та інших прогресивних освітніх технологій. 

Педагогічні умови формуваннѐ культури іншомовного професійного 

спілкуваннѐ майбутніх фахівців машинобудівної галузі передбачаять: 

стимуляваннѐ професійної мотивації студентів щодо оволодіннѐ 

культуроя іншомовного спілкуваннѐ ѐк важливого складника 

професіоналізму сучасного інженера; створеннѐ з урахуваннѐм 

культурологічного, компетентнісного, системного, комунікативного, 

контекстного, особистісно-діѐльнісного і деонтологічного підходів, 

сприѐтливого іншомовного освітнього середовища, ѐке надаю можливості 

длѐ іншомовної взаюмодії студентів у різних видах професійної підготовки з 

метоя оволодіннѐ ними компетенціѐми (знаннѐми, уміннѐми, навичками) 

й особистісними ѐкостѐми, що характеризуять майбутнього фахівцѐ ѐк 

носіѐ культури іншомовного професійного спілкуваннѐ (Тимощук, 2019). 

Цікавоя ю думка С. Коновальчука, де він трактую, що педагогічна 

умова – це певна сукупність елементів освітнього середовища, факторів, 

що сприѐять ефективній оптимізації процесу навчаннѐ, успішному 

досѐгнення поставленої задачі ѐк необхідної обставини (комплекс 

засобів), від ѐкої в подальшому залежатиме ефективність та 

результативність процесу підготовки майбутніх фахівців до професійної 

іншомовної діѐльності (Коновальчук, 2018).  

На думку А. Литвина та О. Мацейко, під педагогічними умовами 

розуміятьсѐ такі, що спеціально створяятьсѐ в освітньому процесі з метоя 

підвищеннѐ його ефективності або реалізації певних інновацій (Литвин та 

Мацейко, 2013, с. 46). 

Структурноя оболонкоя педагогічних технологій чи педагогічних моде-

лей ю педагогічні умови, завдѐки ѐким реалізуятьсѐ компоненти інноваційних 

технологій. Вони віддзеркаляять структуру готовності майбутніх фахівців до 

діѐльності в умовах профільного навчаннѐ й містѐть передбачені технологіюя 

формуваннѐ готовності, компоненти та моделі (Блажук, 2011).  

Проте, незважаячи на вагомі наукові результати досліджень, поза 

увагоя науковців залишаютьсѐ проблема виѐвленнѐ й обґрунтуваннѐ 

педагогічних умов формуваннѐ іншомовної професійної підготовки 

майбутніх фахівців аграрно-інженерних спеціальностей з використаннѐм 

інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Мета статті полѐгаю у з’ѐсуванні педагогічних умов формуваннѐ 

іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців аграрно-інженерних 

спеціальностей ѐк складової під час застосуваннѐ інноваційних 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

80 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивченнѐ іноземних мов 

за професійним спрѐмуваннѐм длѐ готовності вирішувати виробничі питаннѐ 

в умовах іншомовної комунікації. Завданнѐ статті: визначити сутність понѐттѐ 

«педагогічні умови» на основі узагальненнѐ визначень відомих науковців; 

з’ѐсувати й узагальнити педагогічні умови освітнього процесу в аграрно-тех-

нічних закладах вищої освіти під час вивченнѐ іноземних мов за професійним 

спрѐмуваннѐм з використаннѐм інформаційно-комунікаційних освітніх 

технологій. Охарактеризувати сучасні мультимедійні засоби й визначити роль 

комп’ятеризації в освітньому процесі під час вивченнѐ іноземних мов.  

Методи досліджень. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 

теоретичні методи дослідженнѐ: аналіз, синтез, порівнѐннѐ, 

систематизаціѐ й узагальненнѐ наукових джерел длѐ визначеннѐ 

специфіки та змісту понѐттѐ «педагогічні умови» та описовий метод длѐ 

теоретичного обґрунтуваннѐ визначених педагогічних умов формуваннѐ 

знань та вмінь під час застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі вивченнѐ іноземних мов за професійним 

спрѐмуваннѐм майбутніми фахівцѐми аграрно-інженерних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. Реалізаціѐ політики у сфері науки, освіти 

та інновацій з точки зору співпраці з міжнародними організаціѐми, участь у 

проюктах, обмін досвідом та стажуваннѐ за кордоном, а цього вимагаю 

сучасний аграрний сектор економіки з прогресивними агротехнічними 

технологіѐми та закордонноя технікоя, можливі за умови достатнього рівнѐ 

іншомовної компетенції фахівців аграрно-інженерних спеціальностей. 

В умовах формуваннѐ інноваційного суспільства функціональними 

особливостѐми освіти ю не тільки здатність надавати тим, хто навчаютьсѐ, 

обсѐг знань, умінь та навичок, але й підвищувати здатність до сприйнѐттѐ й 

використаннѐ на практиці нових наукових ідей, здібностей, ініціативності 

та новаторства (Різник, 2017, с. 155). 

На основі аналізу результатів досліджень відомих науковців, ѐкі 

вивчали проблему понѐттѐ «педагогічні умови» стосовно певного виду 

діѐльності, нами обґрунтовано педагогічні умови формуваннѐ іншомовної 

професійної компетентності майбутніх фахівців агроінженерії з 

використаннѐм інноваційних інформаційно-комунікаційних освітніх 

технологій, що передбачаять: організація освітнього процесу, скерованого 

на принципи формуваннѐ іншомовної професійної компетентності майбутніх 

аграрних інженерів з урахуваннѐм специфіки професійно-оріюнтованого іншо-

мовного спілкуваннѐ за рахунок створеннѐ інформаційно-комунікаційного 

навчального середовища, установленнѐ міжпредметних зв’ѐзків, здатність 
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викладачів іноземних мов до роботи в умовах комп’ятеризації; стимуля-

ваннѐ професійної мотивації здобувачів вищої освіти щодо оволодіннѐ 

культуроя іншомовного спілкуваннѐ ѐк важливого складника професіо-

налізму сучасного аграрного інженера, шлѐхом активного залученнѐ до 

вивченнѐ різноманітних носіїв інформації і телекомунікацій та використаннѐ 

їх ѐк длѐ особистих потреб, так і застосуваннѐ в освітньому процесі. 

При цьому головним завданнѐм вивченнѐ іноземних мов у закладах 

вищої освіти аграрно-інженерного напрѐму ю формуваннѐ комунікативної 

компетенції. Комунікативний підхід повинен мати на увазі навчаннѐ 

спілкування й формуваннѐ готовності майбутнього аграрного інженера до 

професійно-виробничої діѐльності. Оволодіннѐ комунікативноя іншомовноя 

професійноя і міжкультурноя компетенціѐми неможливе без використаннѐ 

інноваційних технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних.  

На сучасному етапі розвитку світової науки та освіти, крім основних 

методів навчаннѐ, що традиційно використовуятьсѐ в освітньому процесі, 

йде активний пошук та апробуваннѐ нових підходів і методів навчаннѐ 

іноземним мовам. З найбільш відомих інноваційних технологій 

найцікавішими, на наш поглѐд, ѐкі можна запровадити в освітній процес 

закладів вищої освіти длѐ формуваннѐ іншомовної професійної 

компетентності майбутніх фахівців аграрно-інженерних спеціальностей, ю 

інформаційно-комунікаційні або так звані цифрові технології, ѐкі досить 

активно використовуятьсѐ і продовжуять удосконаляватисѐ в наш час, 

особливо в умовах пандемії, оскільки занѐттѐ все частіше доводитьсѐ 

проводити в дистанційній формі у зв’ѐзку з карантинними обмеженнѐми.  

Використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій даю змогу 

створити інформаційно-дидактичне середовище в процесі вивченнѐ 

іноземної мови здобувачами вищої освіти. Проте рівень використаннѐ 

таких технологій залежить, насамперед, від професійної підготовки, 

інформованості й готовності викладачів іноземних мов. Інформаційно-

комунікаційні технології – це сукупність методів, апаратних і програмних 

засобів, об’юднаних у технологічний ланцяжок, що забезпечую збираннѐ, 

обробку, зберіганнѐ й відображеннѐ інформації з метоя зменшеннѐ 

складності його використаннѐ, а також підвищеннѐ надійності та 

ефективності роботи навчально-виховного процесу (Кадеміѐ, 2011). 

І. Заѐрна визначаю інформаційно-комунікаційні технології ѐк 

узагальнявальне понѐттѐ, що описую різні пристрої, механізми, способи, 

алгоритми обробки інформації. Найважливішим сучасним пристроюм 

інформаційно-комунікаційних технологій ю комп’ятер, забезпечений 
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відповідними програмами та засобами телекомунікацій разом із 

розміщеноя на них інформаціюя. Крім того, вона виділѐю такі основні 

напрѐми використаннѐ ІКТ у навчанні іноземної мови: 

- використаннѐ з метоя навчаннѐ шлѐхом моделяваннѐ, наочного 

представленнѐ мовних, мовленнювих і соціокультурних процесів та ѐвищ; 

- організація тренуваннѐ у використанні навчального матеріалу 

(формуваннѐ мовленнювих умінь та мовних навичок); 

- контроль і оціняваннѐ рівнѐ сформованості вмінь та навичок, 

зберіганнѐ, збір та обробку статистичної інформації; 

- забезпеченнѐ діалогу, комунікації за допомогоя комп’ятерних 

мереж (Заѐрна, 2015). 

Подібної думки дотримуютьсѐ і Т. Дрофа, ѐкий відводить значну роль у 

підвищенні ефективності процесу викладаннѐ іноземних мов використання 

мережі Інтернет. Зазвичай, найпростіше застосуваннѐ Інтернету в навчанні 

іноземних мов – це використаннѐ його ѐк джерела додаткових матеріалів. 

Однак, найповніше можливості Інтернету розкриваятьсѐ під час 

використаннѐ його в навчальній аудиторії: це можуть бути спеціальні 

тренувальні вправи длѐ дистанційного навчаннѐ мов, електронне листуваннѐ 

з іноземними партнерами, творча діѐльність цілих колективів під час 

створеннѐ інтерактивних журналів тощо. Інтернет даю студентам доступ до 

інформації, вклячаячи аудіяваннѐ, читаннѐ і письмо (Дрофа, 2012). 

Зарубіжні дослідники (Сімін Гавіфекр (Simin Ghavifekr) та Ван Атіра 

Ван Росд (Wan Athirah Wan Rosd) вважаять, що інформаційно-

комунікаційні технології здатні забезпечити динамічне та активне 

середовище длѐ викладаннѐ та навчаннѐ і маять бути вклячені в 

щоденний освітній процес у роботі з вихованцѐми. Педагогів учені 

розглѐдаять ѐк клячових гравців у використанні таких технологій в 

освітньому процесі (Ghavifekr, 2015). 

Інформаційно-комунікаційні технології – це загальний термін, ѐкий під-

кресляю роль уніфікованих технологій та інтеграція телекомунікацій, комп’я-

терів, програмного забезпеченнѐ, накопичувальних та аудіовізуальних сис-

тем, ѐкі дозволѐять користувачам створявати, одержувати доступ, зберігати, 

передавати та змінявати інформація (Стрельніков, 2013). Іншими словами, 

інформаційно-комунікаційна технологіѐ складаютьсѐ з інформаційних 

технологій, а також телекомунікацій, медіа-транслѐцій, усіх видів аудіо та 

відео обробки, передачі, мережевих функцій управліннѐ та моніторингу. 

Вираз уперше було використано в 1997 році в доповіді Д. Стівенсона длѐ 
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урѐду Великої Британії, ѐкий посприѐв створення нового Національного 

навчального плану Великої Британії у 2000 році (The Independent ICT, 1997).  

Длѐ ефективного запровадженнѐ інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній процес під час вивченнѐ іноземних мов необхідно 

створити певні умови, основними з ѐких ю: 

- підготовка професорсько-викладацького складу до роботи в умовах 

комп’ятеризації освітнього процесу;  

- забезпеченнѐ аудиторного фонду мультимедійними засобами, 

Інтернет-сервісами, програмами й засобами телекомунікацій; 

- підготовка здобувачів вищої освіти до роботи на платформах 

електронних баз (Буровицька, 2016). 

Як показую аналіз результатів проведеного дослідженнѐ, заклади 

вищої освіти аграрно-інженерного напрѐму ще не повноя міроя можуть 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології длѐ забезпеченнѐ 

формуваннѐ іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців 

агроінженерії в процесі вивченнѐ іноземних мов. Основними причинами 

ціюї проблеми ю те, що професорсько-викладацький склад, ѐкий забезпечую 

викладаннѐ іноземних мов, – це фахівці-гуманітарії, ѐкі на високому рівні 

володіять іноземними мовами і проводѐть занѐттѐ відповідно до 

стандартних програм, але при цьому недостатньо оріюнтуятьсѐ в 

загальнотехнічній конструкторській документації, агротехнологічних 

операціѐх, будові та принципах роботи сільськогосподарської техніки й 

обладнаннѐ, що не даю можливості пов’ѐзувати матеріали з майбутньоя 

професіюя фахівців агроінженерії. Ще одніюя з причин можна назвати 

недостатню забезпеченнѐ сучасними технічними засобами навчальних 

аудиторій і кабінетів через низьке фінансуваннѐ на придбаннѐ сучасної 

оргтехніки, комп’ятерних телекомунікацій, мультимедійних засобів. Що ж 

стосуютьсѐ здобувачів вищої освіти, то також постаю питаннѐ, чи 

забезпечені вони зворотними засобами зв’ѐзку під час використаннѐ 

інформаційно-комунікаційних технологій у сільській місцевості длѐ 

вивченнѐ іноземних мов за професійним спрѐмуваннѐм. 

Якщо створити належні педагогічні, методичні, організаційні та 

комунікаційні умови в закладах вищої освіти аграрно-інженерного напрѐму 

длѐ викладачів і здобувачів освіти, то лише тоді можна сподіватисѐ на 

позитивний результат засвоюннѐ іноземних мов майбутніми фахівцѐми. 

Ефективна іншомовна професійна підготовка майбутніх фахівців 

можлива лише за умови розробки ѐкісної робочої навчальної програми, ѐка 

би відповідала всім вимогам професійної сфери до їх компетентності. А тому 
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під час складаннѐ робочих програм із дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрѐмуваннѐм», викладачі іноземних мов обов’ѐзково повинні 

тісно співпрацявати з викладачами загальнотехнічних та спеціальних 

фахових дисциплін. Якщо навіть не знаннѐ специфіки аграрно-інженерного 

фаху, то змістовні консультації фахівців агроінженерів будуть достатньо 

доречними длѐ викладачів іноземних мов під час підготовки комплекту 

навчально-методичних, дидактичних матеріалів та інших організаційних 

питань, пов’ѐзаних із підвищеннѐм ефективності освітнього процесу. 

Зміст робочої навчальної програми з дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрѐмуваннѐм» обов’ѐзково необхідно формувати за 

принципом узгодженості, що передбачаю розробленнѐ навчальних планів 

спеціальності з метоя обраннѐ й визначеннѐ логічної послідовності тематики 

навчальних занѐть відповідно до тем професійно-оріюнтованих дисциплін.  

Що ж стосуютьсѐ матеріально-технічної бази, то кабінети, спеціальні 

аудиторії аграрно-технічних закладів вищої освіти необхідно 

укомплектувати Інтернет-сервісами, програмним забезпеченнѐм і 

засобами комунікації.  

Серед вимог до базового рівнѐ технологічної грамотності 

педагогічних працівників зазначено, що педагоги маять володіти 

базовими Інтернет-сервісами і технологіѐми, уміти працявати з 

браузерами, формувати запити на пошук інформації в пошукових системах, 

зберігати інформація (текстову, графічну, відео, аудіо), знайдену в мережі 

Інтернет (Дегтѐрьова, 2014, с. 50).  

Сервісами мережі Інтернет називаять взаюмодія двох програм, ѐкі 

побудовані на принципі «кліюнт-сервер» длѐ обміну інформаціюя між ними, а 

також забезпеченнѐ можливості пошуку необхідної нової інформації та її 

представленнѐ. Одна з основних служб – WWW (World Wide або WEB-

служба), ѐка ю гіпертекстовоя (гіпермедіа) системоя, призначеноя длѐ 

інтеграції різних мережевих ресурсів у юдиний інформаційний простір, та 

дозволѐю відобразити й обмінѐтисѐ інформаціюя, а також надати доступ 

майже до всіх видів ресурсів мережі (Kostikova, 2007). 

Телеконференції, або групи новин (Usenet), забезпечуять зберіганнѐ 

й пересиланнѐ файлів різних типів шлѐхом колективного обміну 

повідомленнѐми за принципом «від одного – багатьом», коли «послане 

користувачем повідомленнѐ розповсяджуютьсѐ, багатократно 

дубляячись, мережея, досѐгаячи за доволі короткі строки всіх учасників 

телеконференції Usenet у всьому світі» (Channels, 2013).  
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Сервіс IRC (Internet Relay Chat) призначений длѐ підтримки 

текстового спілкуваннѐ або навіть дистанційної конференції в реальному 

часі (chat).  

Голосове спілкуваннѐ i відеоконференції (відбуваятьсѐ в режимі on-

line) надаять можливість двом і більше абонентам чути й бачити один 

одного; длѐ проведеннѐ аудіо- та відеоконференцій абоненти повинні 

мати певне обладнаннѐ (комп’ятер, підклячений до мережі Інтернет, 

мікрофон, динаміки, відеокамеру) i програмне забезпеченнѐ. 

Соціальні мережі – це платформи, он-лайн сервіси або веб-сайти, що 

призначені длѐ побудови, відображеннѐ й організації соціальних 

взаюмовідносин між лядьми. Прикладом ю соціальний сервіс Інтернету Веб 

2.0 (Web 2.0), ѐкий дозволѐю користувачам здійснявати спільну діѐльність 

через обмін інформаціюя, збереженнѐ посилань і мультимедійних 

документів, створеннѐ й редагуваннѐ публікацій завдѐки налагодження 

соціальної взаюмодії (Дегтѐрьова, 2016). 

Програмні засоби загального призначеннѐ розраховані на широке 

коло користувачів, призначені длѐ організації облікового процесу та длѐ 

розв’ѐзаннѐ різноманітних завдань із опрацяваннѐм інформації. Длѐ 

організації освітнього процесу варто використовувати:  

- текстові редактори, ѐкі застосовуятьсѐ длѐ створеннѐ текстових 

документів і дозволѐять вводити, редагувати, форматувати текст, 

установлявати зображеннѐ, таблиці, перевірѐти правопис; 

- табличні процесори, що дозволѐять розв’ѐзати коло завдань, 

пов’ѐзаних із числовими розрахунками, а також здійснявати побудову 

діаграм, графіків тощо; 

- програми обробки графічних зображень або графічні редактори, що 

дозволѐять створявати, редагувати, записувати у файли, надсилати на 

пристрій виведені графічні зображеннѐ, а також корегувати картинки, 

введені за допомогоя сканерів;  

- програми обробки, нарізки, відтвореннѐ звуку й відео: програвачі; 

редактори; засоби захопленнѐ аудіо та відео з екрана; конвертори тощо;  

- програми-словники, ѐкі ю електронноя базоя даних локального або 

он-лайн характеру, що містѐть словникові статті, у ѐких можна здійснявати 

швидкий пошук потрібних слів із урахуваннѐм морфологічних форм і 

можливістя контекстуального пошуку, перекладу іншими мовами тощо 

(Носенко, 2011). 

Найбільш розповсядженими наразі в Інтернеті ю листуваннѐ 

електронноя поштоя (e-mail), а також використаннѐ сервісів інтерактивного 
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спілкуваннѐ, за допомогоя ѐких здійсняютьсѐ передаваннѐ голосу, 

відеозображеннѐ чи тексту (у формі чату, надсиланнѐ файлів і відкладених 

повідомлень). Листуваннѐ електронноя поштоя (e-mail) – найпоширеніша 

послуга мережі Інтернет, за допомогоя ѐкої користувачі можуть отримувати 

більшу частину інформації, що подаять в Інтернеті в режимі on-line і до ѐкої 

вони не маять доступу. Ураховуячи, що «більшість ... мовних і позамовних 

ознак, ѐкими позначаютьсѐ електронна пошта, передаять письмово типові 

характеристики усної комунікації й широко використовуятьсѐ в її інших 

формах: чатах, письмових повідомленнѐх тощо» (Беззубова, 2010, с. 75), 

викладачі можуть запропонувати порівнѐти структуру класичних листів і 

листів, надісланих електронноя поштоя, звернувши увагу на продуманість чи 

спонтанність текстів, їх відредагованість.  

Комунікаційна система VoIP (Skype) (англ. voice over IP) використовую 

принцип взаюмодії комп’ятерів «рівний рівному» (Peer to peer, P2P). Це 

«технологіѐ передачі медіа даних у реальному часі за допомогоя 

сімейства протоколів TCP/IP» (Channels, 2013). Перевага Skype полѐгаю в 

тому, що цѐ програма дозволѐю телефонувати через Інтернет, а зв’ѐзок 

можна налагоджувати ѐк між двома комп’ятерами, так і між комп’ятером 

і телефоном. Завдѐки Viber, установленому на смартфонах на базі Android, 

BlackBerry OS, iOS, Windows Phone, Symbian, Bada, Windows, OS X, Linux, 

можна з будь-ѐкої точки світу телефонувати, писати, обміняватисѐ зі 

співрозмовником зображеннѐми з телефону, планшета або комп’ятера. 

Використовуячи Skype та Viber на занѐттѐх, викладач може організувати 

спілкуваннѐ, наприклад, із носіѐми іноземної мови, що вивчаютьсѐ, або з 

іншими суб’юктами, а потім запропонувати проаналізувати особливості 

їхнього мовленнѐ тощо. 

Педагогічні умови іншомовної професійної підготовки майбутніх 

фахівців аграрно-інженерних спеціальностей із застосуваннѐм інформаційно-

комунікаційних освітніх технологій під час вивченнѐ іноземних мов за 

професійним спрѐмуваннѐм даять змогу забезпечити освітній процес 

ѐкісними дидактичними та методичними матеріалами, сприѐячи 

формування високого рівнѐ мотивації до навчаннѐ здобувачів вищої освіти. 

Охарактеризовані засоби інформаційно-комунікаційних технологій 

можна розглѐдати ѐк інструменти процесу інформатизації та 

комп’ятеризації освітнього процесу, оскільки інформатизаціѐ всіх ланок 

суспільного життѐ потребую нового підходу до навчаннѐ й організації, а це 

вимагаю від викладачів іноземних мов володіннѐ інформаційно-

комунікаційними технологіѐми і застосуваннѐ їх у професійній діѐльності, 
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тому длѐ них «застосуваннѐ комп’ятера, мультимедійних програм та 

інформації з усесвітньої мережі Інтернет поступово переходить у набір 

стандартних засобів навчаннѐ» (Бурковська, 2015, с. 32).  

Реалізаціѐ педагогічних умов іншомовної професійної підготовки 

майбутніх фахівців аграрно-інженерних спеціальностей із застосуваннѐм 

інформаційно-комунікаційних освітніх технологій дозволить забезпечити 

організаційно-педагогічний супровід загальної професійної підготовки 

майбутніх агроінженерів, а також удосконалити систему професійної 

підготовки науково-педагогічних працівників длѐ роботи в умовах 

комп’ятеризації освітнього процесу.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, у процесі вивченнѐ іноземних мов інформаційно-комунікаційні 

технології ю потужним джерелом інформації, вони можуть застосовуватисѐ 

ѐк засіб індивідуалізації навчаннѐ, оціняваннѐ й контроля знань, а також 

ѐк засіб активізації творчої діѐльності здобувачів вищої освіти та 

підвищеннѐ інтересу до навчаннѐ і рівнѐ володіннѐ іноземними мовами. 

Застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій ю на сьогодні 

невід’юмноя частиноя успішного та результативного проведеннѐ 

практичних занѐть і позааудиторних заходів.  

Перспективу подальшого дослідженнѐ вбачаюмо в експериментальній 

перевірці педагогічних умов із застосуваннѐм інформаційно-комунікаційних 

технологій щодо формуваннѐ особистості майбутніх аграрних інженерів у 

контексті іншомовної професійної підготовки. 
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РЕЗЮМЕ 
Полищук Анастасия. Педагогические условиѐ применениѐ информационно-

коммуникационных технологий при иноѐзычной подготовке агроинженеров.  
На основании анализа результатов исследований известных ученых 

обоснованы педагогические условиѐ формированиѐ иноѐзычной профессиональной 
компетентности будущих специалистов агроинженерии с использованием 
информационно-коммуникационных образовательных технологий, которые 
предусматриваят: организация образовательного процесса, направленного на 
принципы формированиѐ иноѐзычной профессиональной компетентности и 
стимулированиѐ профессиональной мотивации. Выѐснены основные причины 
неэффективного использованиѐ информационно-коммуникационных технологий в 
аграрно-технических заведениѐх высшего образованиѐ.  

Ключевые слова: педагогические условиѐ, информационно-коммуникационные 
технологии, иноѐзычнаѐ подготовка, будущие специалисты, агроинженеры. 
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SUMMARY 
Polishchuk Anastasiia. Pedagogical cconditions for the use of information and 

communication technologies in foreign language training of agricultural engineers.  
The article summarizes scientific views on the definition of “pedagogical conditions”. 

Based on the analysis of research results of well-known scientists, the pedagogical conditions for 
the formation of foreign language professional competence of future agricultural engineering 
specialists using information and communication educational technologies are substantiated, 
including: organization of educational process aimed at the principles of formation of foreign 
language professional competence and stimulation of professional motivation. The main reasons 
for the inefficient use of information and communication technologies in agricultural and 
technical institutions of higher education have been identified. The necessary organizational 
conditions for the introduction of information and communication technologies in the 
educational process in the study of foreign languages have been determined. It is proposed to 
create certain conditions for teachers of foreign languages in order to prepare them for work in 
the computerization of the educational process, and it is recommended to work closely with 
teachers of general technical and special disciplines to coordinate working curricula and selection 
of didactic and methodological materials that correspond to professional-oriented topics. Based 
on the analysis of the best practices of specialists in computerization of the educational process, 
a list of basic technical means of learning is proposed, which includes the main functions of 
Internet services, software and means of communication in the use of information and 
communication educational technologies in the educational process. Information and 
communication technologies can be used as a means of individualization of learning, assessment 
and control of knowledge, as well as a means of enhancing the creative activity of higher 
education institutions and increasing interest in learning foreign languages. Implementation of 
pedagogical conditions for foreign language training of future specialists in agricultural 
engineering with the use of information and communication educational technologies will 
provide organizational and pedagogical support for general training of future agricultural 
engineers. The prospect of further research is seen in the experimental verification of the 
pedagogical conditions with the use of information and communication technologies for the 
formation of the personality of future agricultural engineers in the context of foreign language 
training. 

Key words: pedagogical conditions, information and communication technologies, 
foreign language training, future specialists, agricultural engineers. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО СТВОРЕННЯ УМОВ ВЗАЄМОДІЇ 

З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні особливостей підготовки майбутніх 
вихователів до створеннѐ умов взаюмодії з батьками дітей раннього віку в закладі 
дошкільної освіти. Длѐ проведеннѐ дослідженнѐ було використано комплекс методів: 
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аналіз, синтез, порівнѐннѐ, узагальненнѐ – длѐ вивченнѐ наукової літератури та 
позицій учених щодо змісту понѐть «взаюмодіѐ», «педагогічна взаюмодіѐ», «взаюмодіѐ 
в умовах ЗДО». Виѐвлено, що вагоме місце у професійній підготовці майбутнього 
вихователѐ посідаю самовдосконаленнѐ. Авторами обґрунтовано власну думку щодо 
принципів взаюмодії з батьками дітей раннього віку, а також виокремлено найдіювіші 
в умовах сьогоденнѐ. Перспективоя подальших розвідок ю розробка порадника 
«Соціально-педагогічне партнерство в дошкільній освіті» длѐ батьків, вихователів 
та керівництва ЗДО, громадськості. 

Ключові слова: педагогічна взаюмодіѐ, готовність майбутнього вихователѐ, 
батьки дітей раннього віку, заклад дошкільної освіти, самовдосконаленнѐ 
особистості, самовихованнѐ, самоосвіта, навчаннѐ дорослих. 

 

Постановка проблеми. Проблема організації взаюмодії педагогів з 

сім’ѐми вихованців маю своя історія й перспективи розвитку. Особливої 

актуальності в її вирішенні набуваю саме на тому етапі соціалізації дитини, 

ѐкий пов’ѐзано з її приходом до закладу дошкільної освіти. Як відомо, сім’ѐ ю 

першим і основним середовищем длѐ вихованнѐ підростаячого поколіннѐ. 

Потенціал сім’ї в багато разів перевищую можливості будь-ѐкого закладу 

освіти, тому пошуку та аналізу шлѐхів посиленнѐ цього потенціалу приділено 

пріоритетну увагу в дослідженнѐх не тільки педагогів, але й психологів. 

З приходом дитини до дитѐчого садка особливу роль в її розвиткові 

починаю посідати новий дорослий, одним із важливих завдань ѐкого ю 

доповненнѐ та посиленнѐ того розвивального впливу, ѐкий сім’ѐ справила і 

продовжую спрѐвлѐти на маляка. Кропітка діагностика виховного 

потенціалу сім’ї дозволѐю педагогам отримати уѐвленнѐ про можливі 

способи й напрѐми організації взаюмодії з батьками з метоя розвитку 

особистості дитини раннього віку. Крім того, аналіз вихователем стиля, 

форм і методів взаюмодії в сім’ї допомагаю персоніфікувати освітній процес 

щодо конкретного вихованцѐ. Адже специфічні риси спілкуваннѐ й 

поведінки дитини, вироблені у взаюминах з батьками, маять вирішальний 

вплив на процес подальшого розвитку не тільки її соціальних навичок, а й 

пізнавальних, мовленнювих, фізичних, моральних ѐкостей і здібностей.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури даю 

підстави стверджувати, що спеціальних досліджень щодо професійної 

підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з 

батьками дітей раннього віку замало. Є тільки окремі напрѐми зазначеної 

проблеми, ѐкі досліджено в таких дисертаційних роботах: Н. Бугаюць 

(професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителѐ до роботи з сім’юя 

учнѐ), О. Буздуган (підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

педагогічної взаюмодії з батьками учнів), Т. Гущиної (сутність і структура 

готовності вчителѐ до взаюмодії з неповноя сім’юя школѐра), І. Дубінець 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

92 

(педагогічна просвіта батьків у вітчизнѐній періодичній пресі другої половини 

ХІХ століттѐ), Я. Журецького (взаюмодіѐ школи із сім’юя в залученні учнівської 

молоді до української національної культури), А. Залізнѐк (підготовка 

майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального вихованнѐ дітей 

старшого дошкільного віку), Н. Ковалевські (професійна підготовка студентів 

факультетів дошкільної педагогіки до роботи в сім’ѐх), А. Курчатова 

(підготовка майбутніх вихователів до вихованнѐ шанобливого ставленнѐ до 

батька в дітей старшого дошкільного віку), Н. Усманової (формуваннѐ 

професійної готовності студентів ЗВО до роботи з батьками учнів професійно-

технічних училищ), Т. Шанскової (соціально-оріюнтована підготовка майбутніх 

педагогів до роботи з батьками молодших школѐрів). Длѐ нашого 

дослідженнѐ в науковому та практичному значенні були цікаві дослідженнѐ 

Г. Борин (організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів 

до роботи з батьками дітей раннього віку), І. Деснової (формуваннѐ 

педагогічної культури батьків дітей дошкільного віку в умовах закладу 

дошкільної освіти) та І. Макаренко (соціально-педагогічна підтримка батьків 

дітей раннього віку з особливими потребами). 

Переконані, що сучасне глобалізоване суспільство, модернізована 

вітчизнѐна дошкільна освіта потребуять ґрунтовного дослідженнѐ феномену 

соціально-педагогічного партнерства, що уможливить ефективність 

функціонуваннѐ та конкурентоспроможність українського дошкіллѐ. 

Мета статті – обґрунтувати особливості підготовки майбутніх 

вихователів до створеннѐ умов взаюмодії з батьками дітей раннього віку в 

закладі дошкільної освіти. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і систематизаціѐ 

філософських, психологічних та педагогічних праць, порівнѐннѐ і класифікаціѐ 

матеріалів з проблеми дослідженнѐ; метод теоретичних побудов. 

Виклад основного матеріалу. Заклад дошкільної освіти – це перший 

суспільний заклад, що починаю активно взаюмодіѐти з батьками й виступаю 

першоя ланкоя системи неперервної освіти, що порѐд із сімейним 

вихованнѐм ю підґрунтѐм соціокультурного становленнѐ особистості.  

В українському тлумачному словнику термін «взаюмодіѐ» трактуютьсѐ 

ѐк процес безпосереднього або опосередкованого взаюмовпливу лядей 

один на одного, що передбачаю їхня взаюмну обумовленість загальними 

завданнѐми, інтересами, спільноя діѐльністя і взаюмно оріюнтованими 

реакціѐми. Ознаки реальної взаюмодії: одночасне існуваннѐ об’юктів; 

двобічність зв’ѐзків; взаюмо перехід суб’юкта і об’юкта; взаюмозумовленість 

зміни сторін (Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2004). 
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У широкому значенні взаюмодіѐ − це зв’ѐзок між предметами в дії, 

погоджена діѐ між ким-небудь (Великий тлумачний словник сучасної 

української мови, 2004, с. 85); одна з форм взаюмозв’ѐзку між ѐвищами, 

сутність ѐких полѐгаю у зворотному діѐнні одного предмета (ѐвища) на інші; 

відбуваютьсѐ в просторі та часі і ю специфічним длѐ кожної з форм руху 

матерії (Дошкільна освіта: словник-довідник, 2010, с. 35). У суспільстві 

взаюмозв’ѐзки маять різні підстави і багато різних відтінків, ѐкі залежать 

від особистісних ѐкостей індивідів, що вступаять у взаюмозв’ѐзок. Отже, 

взаюмодіѐ ю способом організації спільної діѐльності, що здійсняютьсѐ на 

підставі соціального сприйнѐттѐ і за допомогоя спілкуваннѐ. Внутрішньоя 

особистісноя основоя взаюмодії та її результатом виступаять певні 

взаюмовідносини. Якщо взаюмодіѐ здійсняютьсѐ в умовах відкритості обох 

сторін, то вона служить проѐвом щирих стосунків. 

Так, Ю. Вюрхотурова педагогічну взаюмодія розумію ѐк контакт 

суб’юктів, спрѐмований на розвиток особистості дитини, що маю слідством 

взаюмні зміни поведінки, діѐльності й відносин учасників (Вюрхотурова, 

2008, с. 10). І. Дідук виокремляю характеристики педагогічної взаюмодії, а 

саме: системність, полісуб’юктність і динамічність, що виступаю формоя 

зв’ѐзку між системами, сутність ѐкого полѐгаю в узгодженій і 

взаюмообумовленій їх зміні.   

На думку І. Маркарѐн, взаюмодіѐ в умовах ЗДО ю системоя 

взаюмообумовлених контактів в юдності соціальних, психологічних і 

педагогічних зв’ѐзків, де соціальний бік – зумовляю результат педагогічної 

взаюмодії, психологічний – забезпечую механізм його здійсненнѐ, а 

педагогічний – створяю те середовище, у межах ѐкого ю необхідним і 

можливим сам процес організації педагогічної взаюмодії (Маркарѐн, 2014, 

с. 2). Натомість Л. Путлѐюва розглѐдаю взаюмодія вихователѐ з батьками ѐк 

процес отриманнѐ останніми знань про дитину, набуттѐ й використаннѐ 

спеціальних умінь, що забезпечуять її розвиток. Т. Доронова під 

взаюмодіюя вихователів ЗДО і батьків розумію систематичну передачу 

останнім знань, уѐвлень і практичних умінь у різних напрѐмах сімейного 

вихованнѐ (Доронова, 2010, с. 62). Т. Жаровцева зазначаю, що взаюмодіѐ з 

сім’юя повинна бути заснована на глибокому розумінні внутрішнього світу 

кожної сім’ї в цілому. Наскільки уѐвленнѐ педагога про кожну сім’я ю 

адекватним її індивідуальній психологічній дійсності, педагог може судити 

тільки завдѐки аналізу й оцінці результатів власних педагогічних дій, а 

також однаковоя міроя реакціѐм сім’ї на дії педагога, емоційному стану 

сім’ї. Іншими словами, знаннѐ про сім’я, розуміннѐ її психологічного стану 
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не можуть бути абсолятно повними, це завжди процес динамічний, що 

постійно розвиваютьсѐ (Жаровцева, 2006, с. 103).  

Якість процесу взаюмодії з батьками дітей раннього віку залежить від 

високопрофесійної підготовки майбутнього вихователѐ. Н. Ковалевські 

наголошую, що традиційна система підготовки студентів факультетів 

дошкільної педагогіки до роботи в сім’ї не повноя міроя враховую 

актуальні проблеми й соціальні оріюнтири сучасної родини, особливості 

взаюмодії педагога та сім’ї. 

Готовність майбутнього вихователѐ до роботи з батьками дітей 

раннього віку ю інтегративноя ѐкістя особистості, що забезпечую 

результативну взаюмодія педагога з батьками і вклячаю професійно-

педагогічні поглѐди та переконаннѐ, емоційно-вольову сферу особистості, 

професійні знаннѐ, уміннѐ й прагненнѐ працявати з батьками в сучасних 

умовах, самооцінку, етичну, правову культуру педагога (Борин, 2009, c. 17). 

Передумовоя успішної підготовки вихователів груп раннього віку до 

взаюмодії з батьками авторка вважаю створеннѐ позитивної мотивації щодо 

актуальних проблем сім’ї, у ѐкій виховуютьсѐ дитина раннього віку, 

наѐвність бажаннѐ ефективно взаюмодіѐти з батьками, спонукати їх до 

набуттѐ знань, формуваннѐ в них умінь та навичок педагогічного 

спілкуваннѐ з дитиноя та доглѐду за нея, усвідомленнѐ сутності 

особистого впливу на розвиток маляка (Борин, 2009, с. 11). 

Вагоме місце в підготовці майбутнього вихователѐ дітей раннього 

віку до взаюмодії з батьками посідаю самовдосконаленнѐ. Активне 

самовдосконаленнѐ особистості в процесі педагогічної діѐльності 

здійсняютьсѐ за допомогоя самовихованнѐ й самоосвіти. Самоосвіта в 

педагогічному аспекті ю процесом цілеспрѐмованої пізнавальної діѐльності 

з розширеннѐ й поглибленнѐ вихователем власних педагогічних знань та 

вдосконаленнѐ набутих навичок. Самоосвіта ю здобуттѐм теоретичних і 

практичних знань, досвіду та компетенцій у процесі самостійної роботи 

лядини без проходженнѐ систематичного курсу навчаннѐ в стаціонарному 

закладі освіти (Дошкільна освіта: словник-довідник, 2010, с. 232). 

О. Бурлука, досліджуячи проблему самоосвіти особистості, 

виокремляю педагогічний підхід, розглѐдаячи його ѐк цілеспрѐмовану 

самостійну діѐльність лядини з вибору тематики, часу й засобів роботи з 

метоя придбаннѐ знань та обраннѐ оптимальних методик організації 

самоосвіти (Бурлука, 2005, с. 6). Самоосвіта, на думку вченої, пов’ѐзана з 

процесами самопізнаннѐ, самоаналізу, самооцінки, саморегулѐції та 

самореалізації (Бурлука, 2005, с. 12). Організаційноя формоя, шлѐхом ѐкої 
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вирішуятьсѐ завданнѐ самовдосконаленнѐ, виступаю самостійна робота 

вихователѐ. Її основними видами в плануванні педагогічної діѐльності ю: 

самостійне вивченнѐ педагогічної літератури; аналіз передового 

педагогічного досвіду; самотренуваннѐ в оволодінні педагогічноя 

технікоя, елементами ораторського мистецтва, взаюмодії з колегами в 

процесі спільної педагогічної діѐльності. Проте, без прагненнѐ до 

постійного самовдосконаленнѐ, ѐке визначаютьсѐ усвідомленнѐм власних 

недоліків і вміннѐм їх виправити, здібністя особистості до самоконтроля й 

самоаналізу, побудови дій із самовихованнѐ, майбутній вихователь не 

зможе ефективно здійснявати взаюмодія з батьками. 

Н. Ганжа виокремляю такі форми самоосвіти вихователів ЗДО (Ганжа, 

2010, с. 18): робота в бібліотеках із книгами, періодичними виданнѐми, 

монографіѐми, каталогами; участь у роботі тренінґів, конференцій, науково-

практичних семінарів; отриманнѐ консультацій спеціалістів практичних 

центрів, профільних кафедр системи післѐдипломної освіти; вивченнѐ і 

творче застосуваннѐ досѐгнень перспективного педагогічного досвіду, 

упровадженнѐ інноваційних розробок; веденнѐ власної картотеки з обраної 

проблеми; робота з банком діагностичних і корекційно-розвивальних 

програм у районних (міських) методичних центрах тощо. Результатом 

самоосвіти майбутнього вихователѐ групи раннього віку виступаю здійсненнѐ 

плануваннѐ й організації взаюмодії з батьками щодо формуваннѐ їхньої 

педагогічної культури. 

О. Огіюнко зазначаю, що навчаннѐ дорослих повинно базуватисѐ на 

андрагогічних принципах: спільної діѐльності; індивідуалізації; системності; 

усвідомленості; самостійного навчаннѐ; опори на життювий досвід; 

контектсності навчаннѐ; актуалізації (Огіюнко, 2006, с. 179).  

Принцип спільної діѐльності передбачаю спільну діѐльність на рівних 

усіх учасників навчаннѐ. Відповідно до принципу індивідуалізації, кожен 

дорослий, спільно з іншими учасниками, створяю власну індивідуальну 

програму навчаннѐ, оріюнтовану на конкретні освітні потреби й цілі 

навчаннѐ з урахуваннѐм власного досвіду, рівнѐ підготовки, 

психофізіологічних і когнітивних особливостей. Принцип системності 

навчаннѐ припускаю дотриманнѐ відповідності цілей, змісту, форм, 

методів, засобів навчаннѐ й оціняваннѐ результатів навчаннѐ. Принцип 

усвідомленості навчаннѐ припускаю осмисленнѐ суб’юктами навчаннѐ всіх 

складових процесу навчаннѐ і власних дій стосовно організації цього 

процесу. Принцип самостійного навчаннѐ ю пріоритетним у пізнавальній 

діѐльності дорослих. Самостійна діѐльність тих, хто навчаютьсѐ, ю основним 
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видом начальної роботи дорослих, ѐкі навчаятьсѐ. Під самостійноя 

діѐльністя розуміютьсѐ не проведеннѐ самостійної роботи ѐк виду 

навчальної діѐльності, а самостійне здійсненнѐ тими, хто навчаютьсѐ, 

організації процесу навчаннѐ. Під самостійним навчаннѐм розуміютьсѐ 

здійсненнѐ дорослим організації процесу власного навчаннѐ. Принцип 

опори на досвід дорослих припускаю використаннѐ досвіду ѐк джерела 

пізнаннѐ нового. Відповідно до цього принципу життювий (побутовий, 

соціальний, професійний) досвід використовуютьсѐ ѐк одне з джерел 

навчаннѐ. Контектсність навчаннѐ. Відповідно до принципу 

контектсності навчаннѐ вирішуятьсѐ тільки конкретні, життюво важливі длѐ 

дорослого завданнѐ. Принцип актуалізації результатів навчаннѐ припускаю 

невідкладне застосуваннѐ на практиці набутих дорослим знань, умінь, 

навичок, ѐкостей (Огіюнко, 2006). Отже, у процесі навчаннѐ дорослих 

маять використовуватись андрагогічні принципи. 

На нашу думку, запропоновані С. Змеювим андрагогічні принципи 

можуть виступити передумовоя успішного інформуваннѐ батьків щодо 

особливостей педагогічно ефективного вихованнѐ й розвитку дітей 

раннього віку (Змеев, 2007, с. 98): позитивного ставленнѐ до особистості; 

індивідуалізації; доступності; опори на досвід; рефлексивності; 

самостійного навчаннѐ.  

Розглѐнемо ці принципи більш докладно. 

Принцип позитивного ставленнѐ до особистості виѐвлѐютьсѐ в 

педагогічному такті, делікатності та доброзичливому спілкуванні з 

батьками дитини, незалежно від позиції вихователѐ, його світоглѐду. 

Сутністя цього принципу ю визнаннѐ особистості ѐк цінності. Пошана 

особистості передбачаю висуваннѐ до неї певних вимог і виконаннѐ нея 

цих вимог ѐк гарантії у збереженні й реалізації власних прав особистості, 

так і забезпеченнѐ прав і свобод інших членів суспільства. Особистісний 

підхід означаю, що вихователь ставитьсѐ до кожного батька ѐк до 

самостійної особистості, визнаю за ними право на поглѐди й переконаннѐ, 

відмінні від інших. Дотриманнѐ означеного принципу щодо батьків ю 

особливо актуальним у період прийому маляка до групи однолітків. 

Більшість батьків, особливо молодих, під час першої зустрічі бажаять 

дізнатись ѐкомога більше про умови перебуваннѐ дитини в дошкільному 

закладі освіти, про особистісні риси вихователѐ, ѐкий буде приділѐти увагу 

їхній дитині. Саме тому перше спілкуваннѐ з батьками маю будуватисѐ на 

засадах взаюмоповаги, сприѐти уникнення напруги у взаюмовідносинах та 

подолання недовіри між особистостѐми. 
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Згідно з принципом індивідуалізації, кожен дорослий, спільно з іншими 

учасниками, створяю власну індивідуальну програму навчаннѐ, оріюнтовану 

на конкретні освітні потреби й цілі навчаннѐ з урахуваннѐм власного досвіду, 

рівнѐ підготовки, психофізіологічних і когнітивних особливостей. Принцип 

індивідуалізації маю на меті забезпеченнѐ врахуваннѐ інтересів і побажань 

батьків у спільній із вихователем діѐльності, відповідно до рівнѐ освіченості, 

виховного досвіду та особливостей кожної сім’ї (традицій, соціального 

положеннѐ, умов вихованнѐ дитини тощо). Принцип індивідуалізації 

реалізуютьсѐ шлѐхом диференціації батьків на підгрупи залежно від інтересів і 

досвідченості у вихованні дитини. 

Сутність принципу доступності полѐгаю у відповідності змісту, методів і 

форм навчаннѐ рівня освіченості дорослої лядини. Об’юм матеріалу, що 

вивчаютьсѐ батьками, маю відповідати їх віковим особливостѐм сприйнѐттѐ 

інформації, рівня їхнього інтелектуального й етичного розвитку. Інформаціѐ 

маю висловляватисѐ вихователем просто, доступно і послідовно, із 

наведеннѐм прикладів із практики вихованнѐ дитини. Шлѐхом упровадженнѐ 

принципу доступності відбуваютьсѐ урахуваннѐ вікових та індивідуальних 

особливостей дорослих: їхнього темпу пізнавальної діѐльності, рівнѐ 

досвідченості, типу мисленнѐ, особливостей пам’ѐті, темпераменту тощо. 

Принцип опори на досвід дорослих передбачаю використаннѐ 

досвіду ѐк джерела пізнаннѐ нового. Відповідно до цього принципу, 

життювий (побутовий, соціальний, професійний) досвід дорослого 

використовуютьсѐ ѐк одне із джерел навчаннѐ. Використаннѐ принципу 

опори на життювий досвід маю на меті врахуваннѐ досвіду батьків у 

засвоюнні нової інформації. Реалізаціѐ цього принципу сприѐю вироблення 

вмінь і навичок у застосуванні отриманих знань у практиці вихованнѐ 

дитини з урахуваннѐм уже наѐвних знань. 

Принцип рефлексивності − це усвідомлене ставленнѐ дорослого до 

практичної реалізації набутих знань. Принцип самостійного навчаннѐ ю 

пріоритетним в пізнавальній діѐльності дорослих. Самостійна діѐльність 

тих, хто навчаютьсѐ, ю основним видом роботи дорослих, ѐкі навчаятьсѐ. 

Під самостійноя діѐльністя розуміютьсѐ не проведеннѐ самостійної роботи 

ѐк виду навчальної діѐльності, а самостійне здійсненнѐ тими, хто 

навчаютьсѐ, організації процесу навчаннѐ.  

Ми розглѐнули андрогогічні принципи, ѐкі використовуятьсѐ в роботи з 

дорослими, проте В. Дуброва відзначаю в своїх дослідженнѐх відсутність у 

роботі вихователѐ ЗДО системи науково і практично обґрунтованих 

принципів відбору змісту і форм взаюмодії з батьками (Дуброва, 2007). 
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Далі обґрунтуюмо власну думку щодо принципів взаюмодії з 

батьками дітей раннього віку. Отже, взаюмодіѐ з батьками буде 

результативноя, ѐкщо буде будуватисѐ на таких принципах, ѐк:  

 підхід до батьків ѐк до активних суб’юктів процесу взаюмодії 

(виходити з того факту, що саме батьки ю соціальними замовниками, ю 

партнерами взаюмодії); 

 особистісна зацікавленість батьків (побачити особистісний сенс, 

ѐкий допоможе правильно вибудовувати спілкуваннѐ і спільну діѐльність із 

дитиноя, зробити педагогічну позиція адекватноя, гнучкоя, рухомоя); 

 емансипаціѐ батьків (звільненнѐ від колишніх поглѐдів, установок 

на вихованнѐ дитини ѐк на нетѐмущу істоту, ѐкій треба постійно 

підказувати, допомагати, поведінкоя ѐкої треба керувати, та пробудженнѐ 

бажаннѐ краще пізнати самих себе, що в кінцевому підсумку допоможе їм 

краще зрозуміти свого маляка); 

 довірливість відносин (забезпеченнѐ віри батьків у фахову 

професійну компетентність, тактовність і доброзичливість вихователѐ, його 

вміннѐ зрозуміти й допомогти вирішити проблеми сімейного вихованнѐ);  

 затвердженнѐ їх самооцінки (проѐв граничної поваги до кожного з 

батьків, визнаннѐ його індивідуальності й неповторності, права на помилки 

і помилки, створеннѐ умов, за ѐких батьки зможуть найбільш максимально 

і плідно проѐвити свої позитивні ѐкості та здібності). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Вибір 

майбутніми вихователѐми стратегії спільної взаюмодії з батьками дитини, 

урахуваннѐ сімейних традицій, складу родини дозволѐю співпрацявати всім 

учасникам освітнього процесу, ѐкщо він ю цікавим і переконливим. Взаюмодіѐ 

з сім’юя на ґрунті уважного, дбайливого ставленнѐ до маляка, здатності до 

співпереживаннѐ батькам ю основоя майбутньої співпраці та партнерських 

відносин. Задлѐ залученнѐ батьків до освітнього середовища ЗДО з метоя 

підвищеннѐ їхньої педагогічної компетентності необхідно прагнути 

задовольнити потребу в безпечному, психологічно комфортному перебуванні 

дитини, а також знаннѐх про особливості періоду дошкільного дитинства, 

удосконаляячи зміст і форми педагогічної взаюмодії на основі співпраці. 

На нашу думку, підготовка майбутніх вихователів до роботи з 

сім’ѐми, ѐкі маять дітей раннього віку, маю вибудовуватисѐ з урахуваннѐм 

такої підпорѐдкованості дефініцій «взаюмодіѐ – співпрацѐ – партнерство», 

що ю логічним і обґрунтованим. 

Першочерговим завданнѐм соціально-педагогічного партнерства в 

дошкільній освіті ю забезпеченнѐ ефективної психолого-педагогічної підтрим-
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ки сім’ї на основі підвищеннѐ компетентності батьків (законних представни-

ків) у питаннѐх розвитку, освіти, охорони та зміцненнѐ здоров’ѐ дітей. Важли-

вим чинником у розвиткові соціально-педагогічного партнерства в дошкуль-

ній освіті вважаюмо вивченнѐ його основ майбутніми вихователѐми ЗДО у 

процесі фахової підготовки. Переконані, що представлена навчальна дисцип-

ліна «Соціально-педагогічне партнерство в дошкільній освіті» длѐ здобувачів 

другого (магістерського) рівнѐ вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна осві-

та ю основоя длѐ підготовки сучасного, конкурентоспроможного вихователѐ 

ЗДО до вирішеннѐ завдань партнерства, взаюмодії у сфері дошкільної освіти. 

Підсумовуячи наукові розвідки з проблеми соціально-педагогічного 

партнерства в дошкільній освіті, хочемо виділити низку умов, що, на нашу 

думку, забезпечуять його ефективність: спільне і юдине розуміннѐ змісту 

завдань, засобів та методів вихованнѐ дітей дошкільного віку, прагненнѐ 

реалізувати у спільній діѐльності комплексний підхід до вихованнѐ дитини; 

удосконаленнѐ змісту, форм, методів і засобів вихованнѐ дитини в сім’ї та 

ЗДО, засноване на партнерстві з батьками; сформована належним чином 

компетентність вихователів та батьків з питань громадського та сімейного 

вихованнѐ; повага до особистості дитини-дошкільника; взаюмна повага та 

довіра між вихователем та батьками дошкільників; вивченнѐ передового 

практичного досвіду сімейного вихованнѐ, пропагуваннѐ його 

найпрогресивніших ідей серед кола батьків дітей дошкільного віку; 

зближеннѐ на основі поінформованості, взаюмної відповідальності батьків та 

педагогів за прийнѐті рішеннѐ, що зумовляю покращення ѐкості освітніх 

послуг; використаннѐ фахівцѐми в роботі з батьками спеціальних методик, 

що об’юднуять, зближуять лядей, сприѐять створення ситуацій діалогу та 

спілкуваннѐ; відповідна фахова підготовка майбутніх вихователів ЗДО. 

Перспективу подальших розвідок у цьому напрѐмі вбачаюмо в 

розробці порадника «Соціально-педагогічне партнерство в дошкільній 

освіті» длѐ батьків, вихователів та керівництва ЗДО, громадськості. 
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РЕЗЮМЕ 
Попович Оксана, Иванова Виктория. Подготовка будущих воспитателей к 

создания условий взаимодействиѐ с родителѐми детей раннего возраста в заведении 
дошкольного образованиѐ.  

Цель статьи состоит в обосновании особенностей подготовки будущих 
воспитателей к создания условий взаимодействиѐ с родителѐми детей раннего 
возраста в заведении дошкольного образованиѐ. Длѐ проведениѐ исследованиѐ был 
использован комплекс методов: анализ, синтез, сравнение, обобщение длѐ изучениѐ 
научной литературы и позиций ученых по содержания понѐтий «взаимодействие», 
«педагогическое взаимодействие», «взаимодействие в условиѐх заведениѐ дошкольного 
образованиѐ». Выѐвлено, что важное место в профессиональной подготовке будущего 
воспитателѐ занимает самосовершенствование. Авторами обосновано собственное 
мнение относительно принципов взаимодействиѐ с родителѐми детей раннего 
возраста, а также выделены наиболее действенные в сегоднѐшних условиѐх. 

http://naukovedenie.ru/PDF/69PVN614.pdf
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Перспективой дальнейших исследований ѐвлѐетсѐ разработка сборника советов 
«Социально-педагогическое партнерство в дошкольном образовании» длѐ родителей, 
воспитателей и руководства заведениѐ дошкольного образованиѐ, общественности. 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, готовность будущего 
воспитателѐ, родители детей раннего возраста, заведение дошкольного 
образованиѐ, самосовершенствование личности, самовоспитание, самообразование, 
обучение взрослых. 

SUMMARY 
Popovych Oksana, Ivanova Viktoriia. Preparation of future educators to create 

conditions for interaction with parents of children of early age at preschool education 
institutions. 

The purpose of the article is to substantiate the peculiarities of future educators’ training 
to create the conditions for interaction with parents of children of early age at preschool 
education institution. To conduct the research we have used a set of such methods as analysis, 
synthesis, comparison, generalization to study the scientific literature and positions of scientists 
on the content of the concepts of “interaction”, “pedagogical interaction”, “interaction in the 
conditions of preschool education institutions”. Based on the analysis of scientific works, the 
authors have clarified the essence of the above mentioned conceptions. It has been found that 
the quality of the process of interaction with the parents of children of early age at the preschool 
education institutions depends on the effectiveness of professional training of the future 
educator. We have found that self-improvement occupies an important place in the professional 
training of future educators. In its turn, active self-improvement of the individual in the process of 
pedagogical activity has been carried out through self-education and self-upbringing. It has been 
reasonable to believe that preparation of future educators to work with families with early age 
children should be based on such subordination of the definitions as “interaction – cooperation – 
partnership”, which is logical and appropriate. The authors of the article have analyzed 
andragogical principles of adult education (according to O. Ogienko and S. Zmieiev). The authors 
also have substantiated their own opinion about the principles of interaction with parents of 
early age children, as well as highlighted the most effective in modern conditions. The prospect of 
further research is seen in developing a guide “Social and Pedagogical Partnership in Preschool 
Education" for parents, educators and administration of the higher education institution, the 
community. 

Key words: pedagogical interaction, readiness of the future educator, parents of 
children of early age, preschool education institution, person’s self-improvement, self-
upbringing, self-education, adults education. 
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ВИБІР МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

У статті розкрито сутність основних методологічних підходів до здійсненнѐ 
професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства: компетентнісний, 
професійно-когнітивний, інтеграційний, діѐльнісний. Установлено, що їх вибір повинен 
співвідноситисѐ з цілѐми, принципами, прийомами, методами, методиками й 
технологіѐми, відбором змісту їхнього навчаннѐ. Розкрито, що ідеѐ компетентнісного 
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підходу продиктована необхідністя наближеннѐ навчаннѐ до майбутнього праці, 
сучасних наукових досѐгнень. Доведено, що інтеграційний підхід здійсняютьсѐ за 
допомогоя реалізації дидактичного синтезу й міжпредметних зв’ѐзків із фаховими 
дисциплінами, інтеграції форм і методів навчаннѐ тощо. Професійно-когнітивний підхід 
дозволѐю розвинути індивідуальний когнітивний стиль здобувача, діѐльнісний підхід − 
побудову процесу навчаннѐ з урахуваннѐм особистісних особливостей здобувачів, їхніх 
мотивів, інтересів і ціннісних оріюнтацій. 

Ключові слова: методологічні підходи, професійна підготовка, майбутні 
фахівці, лісове господарство, компетентнісний, професійно-когнітивний, 
інтеграційний, діѐльнісний. 

 

Постановка проблеми. Сучасне суспільство, процеси глобалізації, 

модернізації, інтеграції, гуманізації, інформатизації, що визначаять постійну 

мінливість і трансформація потоків інформації, зумовляять поѐву нових, 

складніших проблем, ѐкі вимагаять обґрунтуваннѐ й реалізації відповідних 

підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства. 

Понѐттѐ «підхід», ѐк прийнѐтий поглѐд на дослідженнѐ будь-ѐкого ѐви-

ща або процесу, означаю: сукупність цілей, способів їх досѐгненнѐ і запланова-

них результатів; визначеннѐ основних форм, методів і прийомів навчаннѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз пропонованих у педагогічній 

літературі шлѐхів до професійної підготовки майбутніх фахівців дозволѐю 

зробити висновок про те, що длѐ забезпеченнѐ їх ѐкісної підготовки 

необхідне поюднаннѐ системного, особистісно-діѐльнісного, 

соціокультурного, комунікативного, компетентнісного й інтегративного 

підходів, юдність теорії і практики (О. Гриджук (2018), О. Лазарюв (2014), 

М. Лакатош (2019), І. Мілаюва (2019), С. Шевчук (2020) та ін.). 

Аналіз пропонованих у педагогічній літературі підходів підготовки 

майбутніх фахівців дозволѐю зробити висновок про те, що їх вибір повинен 

співвідноситисѐ з цілѐми, принципами, прийомами, методами, 

методиками й технологіѐми, відбором змісту їхнього навчаннѐ. 

У межах нашого дослідженнѐ з метоя здійсненнѐ професійної 

підготовки майбутніх фахівців лісового господарства використано підходи, 

серед ѐких основними вважаюмо компетентнісний, професійно-когнітивний, 

інтеграційний. Наѐвність декількох підходів не ю взаюмовикляченнѐм один 

длѐ одного, оскільки кожен із них веде до нового баченнѐ самого змісту 

підготовки майбутніх фахівців лісового господарства, її методів і технологій. 

Мета статті – розкрити сутність основних методологічних підходів до 

здійсненнѐ професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства: 

компетентнісного, професійно-когнітивного, інтеграційного, діѐльнісного.  

Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної, 

науково-методичної літератури длѐ розкриттѐ сутності основних 
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методологічних підходів до здійсненнѐ професійної підготовки майбутніх 

фахівців лісового господарства: компетентнісного, професійно-когнітивного, 

інтеграційного, діѐльнісного. 

Виклад основного матеріалу. У ѐкості одніюї з пріоритетних цілей 

вищої освіти визнаютьсѐ не формуваннѐ системи фундаментальних знань, 

умінь і навичок, а розвиток універсальних здібностей особистості на основі 

компетентнісного підходу до освітнього процесу (О. Лазарюв (2014), 

І. Магазинщикова (2010), Д. Мельничук (2004), Е. Шматков (2009)). 

Дослідники доводѐть, що в результаті освоюннѐ змісту освіти формуятьсѐ 

здібності лядини в різних галузѐх діѐльності, що дозволѐять успішно 

знаходити рішеннѐ проблем, ѐкі виникаять у пізнанні ѐвищ дійсності, 

оволодінні сучасноя технікоя і технологіѐми, у взаюминах між лядьми, 

життювому самовизначенні. 

Необхідність вкляченнѐ компетентнісного підходу в систему вищої 

освіти відбуваютьсѐ в останню десѐтиліттѐ зміноя освітньої парадигми, 

зміщеннѐм акцентів у бік самоактуалізації лядського потенціалу, 

професійно-особистісного розвитку майбутніх фахівців, забезпеченнѐ 

ѐкості їхньої професійної підготовки, досѐгненнѐ її відчутного практико-

оріюнтованого результату. 

Отже, сучасна вища освіта маю забезпечити потужний прорив до 

самоосвіти. Вирішеннѐ ціюї проблеми пов’ѐзано з реорганізаціюя змісту вищої 

освіти на основі компетентнісного підходу, з оптимізаціюя способів і 

технологій організації освітнього процесу та, звичайно, з переосмисленнѐм 

його результату. 

Компетентнісний підхід визначаю результативно-цільову 

спрѐмованість освіти, він ю системним, міждисциплінарним, 

характеризуютьсѐ і особистісним, і діѐльнісним аспектами, тобто маю 

практичну та гуманістичну спрѐмованість. 

Практична спрѐмованість компетентнісного підходу задана матеріа-

лами Симпозіуму Ради Європи, у ѐких підкресляютьсѐ, що длѐ результатів 

освіти важливо знати не тільки що, але і ѐк робити (Hutmacher Walo, 1996). 

Іншими словами, компетентнісний підхід посиляю власне практико-

оріюнтованість освіти, її прагматичний, предметно-професійний аспект. 

Компетентнісний підхід указую на необхідність посиленнѐ акценту на 

операційний аспект результату (Hutmacher Walo, 1996), істотно розширяю 

зміст освіти власне особистісними складовими, робить його гуманістично 

спрѐмованим. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

104 

Компетентнісний підхід ѐк нормативна і практична складова освіти 

дозволѐю вирішувати важливу проблему, ѐка полѐгаю в тому, що здобувачі 

можуть добре опанувати набір теоретичних знань, але відчуваять значні 

труднощі в діѐльності, що вимагаю використаннѐ цих знань длѐ вирішеннѐ 

конкретних завдань або проблемних ситуацій. У той час ѐк освітнѐ 

компетенціѐ передбачаю, що здобувач не освояю окремі один від одного 

знаннѐ і вміннѐ, а опановую комплексну процедуру, у ѐкій длѐ кожного 

виділеного напрѐму наѐвна відповідна сукупність освітніх компонентів, що 

маять особистісно діѐльнісний характер. 

Специфіка компетентнісного підходу, ѐк вважаю Д. Мельничук, полѐгаю 

в тому, що засвояятьсѐ не готові знаннѐ, а майбутній фахівець сам 

формуляю понѐттѐ, необхідні длѐ вирішеннѐ завданнѐ. За такого підходу 

навчальна діѐльність, періодично набуваячи дослідницького або практико-

перетворявального характеру, стаю предметом засвоюннѐ. Все це в комплексі 

формую та розвиваю особистість, щоб вона володіла способами саморозвитку 

й самовдосконаленнѐ. На думку автора, виділѐятьсѐ важливі способи длѐ 

підготовки майбутніх фахівців аграрного профіля: а) проюктуваннѐ й 

організаціѐ освітнього процесу, щоб були максимально задіѐні міжпредметні 

зв’ѐзки; б) розвиток наукового мисленнѐ, рефлексії; в) формуваннѐ в 

майбутніх фахівців потреби у професійному самовдосконаленні; 

г) формуваннѐ професійної і комунікативної компетентностей ѐк інтегральної 

ѐкості особистості з визначеннѐм пріоритетного компонента такої ѐкості 

(Мельничук, 2004, с. 215). 

У межах онтологічної парадигми лісівничої освіти, ѐку досліджували 

Н. Демешкант (2009), І. Магазинщикова (2010), розкриваютьсѐ зміст 

базових підстав компетентнісного підходу в екологічній освіті: «вчитисѐ 

знати» – пізнавати природу (формуваннѐ екологічних знань і вмінь); 

«вчитисѐ робити» – створеннѐ власних творчих продуктів, реалізаціѐ 

навчальних екологічних проюктів; «вчитисѐ жити» – збереженнѐ 

середовища проживаннѐ; «вчитисѐ бути» – вибір життювого шлѐху, 

самореалізаціѐ у процесі екологічної діѐльності. 

Отже, ідеѐ компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців 

лісового господарства продиктована необхідністя наближеннѐ навчаннѐ до 

майбутньої праці, сучасних наукових досѐгнень і ю одніюя з відповідей 

системи освіти на соціальне замовленнѐ на фахівцѐ високої ѐкості. 

Компетентнісний підхід передбачаю пріоритетну оріюнтація на цілі – вектори 

освіти: здатність до навчаннѐ, самовизначеннѐ (самодетермінація), 

самоактуалізація, соціалізація та розвиток індивідуальності. 
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Інтеграційний підхід розглѐдаютьсѐ науковцѐми (Т. Бреславець 

(2014), А. Юрченко (2015)) ѐк конструяваннѐ змісту навчальних дисциплін і 

освоюннѐ міжпредметних, загальнонаукових способів діѐльності, ѐкі 

сприѐять формування цілісного світоглѐду. 

Інтерес до інтеграції у вищій освіті поѐсняютьсѐ, по-перше, прагненнѐм 

інтенсифікувати навчаннѐ, скоротити поліпредметність, усунути дубляваннѐ 

навчального матеріалу, ѐке веде до збільшеннѐ навчальних годин, 

перевантаженнѐ здобувачів і зниженнѐ їхнього інтересу до навчаннѐ, по-

друге, виникла потреба у фахівцѐх інтегрованого типу, здатних одночасно і 

продуктивно виконувати різні види діѐльності. Крім того, інтерес педагогів, 

учених і практиків до проблеми інтеграції викликаний ще й необхідністя 

модернізації традиційної аудиторної системи навчаннѐ, прагненнѐм 

перейнѐти закордонний досвід, коли інтеграціѐ освіти спрѐмована, перш за 

все, на розвиток здобувача і його професійну підготовку. 

Інтеграціѐ освітнього процесу ю процесом досѐгненнѐ його цілісності, а 

також його результатом; поділѐютьсѐ на два види: цілісність по горизонталі – 

міцні міжпредметні зв’ѐзки, взаюмозбагаченнѐ знань із різних галузей, юдність 

знань і вмінь; цілісність по вертикалі – наступність між різними освітніми 

ступенѐми, злиттѐ цих ступенів у юдиний висхідний рѐд, ѐкий охопляю всі 

стадії і рівні формуваннѐ професійної компетентності майбутнього фахівцѐ. 

Основний принцип міжпредметної інтеграції полѐгаю в тому, що елементи 

знань загальних і спеціальних дисциплін повинні конструяватисѐ з елементів 

знань фундаментальних дисциплін шлѐхом їх укрупненнѐ. У той самий час – 

це не поглинаннѐ одних наук іншими, а глибокий, динамічно посилений 

вплив і їх взаюмопроникненнѐ при збереженні самостійності. За такого підло-

ду до організації навчально-пізнавальної діѐльності забезпечуютьсѐ безперер-

вність і наступність у вивченні дисциплін, відсутність дубляваннѐ матеріалу. 

Внутрішньопредметна інтеграціѐ методів, форм і засобів навчаннѐ 

дозволѐю на абсолятно новому рівні організовувати лекційні, лабораторні, 

практичні занѐттѐ, самостійну роботу здобувачів. 

Отже, інтеграціѐ – це не просто об’юднаннѐ частин у ціле, це система, 

ѐка веде до кількісних та ѐкісних змін у розумовій активності здобувачів. 

Сучасні інтеграційні зв’ѐзки, що встановляятьсѐ між дисциплінами, 

припускаять урахуваннѐ викладачем всього «пересічного» матеріалу, ѐкий 

може спостерігатисѐ в даній темі. Лише врахуваннѐ всіх перетинів відображаю 

інтеграційні зв’ѐзки. Інтегративність дозволѐю продемонструвати і 

послідовність взаюмопроникненнѐ змісту різних дисциплін, і іюрархія самої 

системи, і реалізація методики інтегративно-модульного навчаннѐ в практиці 
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підготовки майбутніх фахівців. Інтеграціѐ важлива й тому, що освітній процес 

будуютьсѐ монодисциплінарно, а використаннѐ отриманих знань фахівцем у 

практичній діѐльності – полідисциплінарно. Інтеграціѐ дисциплін дозволѐю 

також вирішувати й організаційні питаннѐ: проюктувати, координувати й 

оцінявати роботу великої групи викладачів, ѐкі займаятьсѐ підготовкоя 

фахівців. Ефективність міждисциплінарних зв’ѐзків у процесі підготовки фахів-

ців забезпечуютьсѐ не тільки логікоя їх взаюмодії у структурі освітніх програм. 

Істотним чинником, що впливаю на ѐкість професійної підготовки, ю рівень 

розуміннѐ здобувачами значеннѐ міждисциплінарних зв’ѐзків і їх свідомого 

активного використаннѐ у процесі навчально-пізнавальної діѐльності.  

Об’юктивна теоретична оцінка наведених вище визначень дозволѐю 

стверджувати, що застосуваннѐ ідей інтеграції не тільки можливо, але й 

обґрунтовано необхідно під час розробленнѐ системи підготовки майбутніх 

фахівців лісового господарства. Використаннѐ педагогічної інтеграції, ѐк 

структурного доцільно організованого зв’ѐзку частин і елементів змісту, 

навчаннѐ і вихованнѐ, сприѐю творчому саморозвиткові особистості. 

Інтеграційний підхід створяю умови длѐ вивченнѐ процесів і ѐвищ 

навколишньої дійсності з позицій різних предметних галузей, формую 

розуміннѐ наукової інформаційної картини світу, установляю в ході 

професійної підготовки зв’ѐзок між різноманітними сферами діѐльності 

фахівцѐ, зумовляячи злиттѐ засвоюних знань, отриманих умінь, набутого 

досвіду в юдину цілісність і сприѐячи розвиткові особистісних ѐкостей. 

Застосуваннѐ інтеграційного підходу в умовах професійної освіти 

зумовляю розвиток фахівцѐ інтегрального профіля, здатного ефективно 

використовувати знаннѐ, уміннѐ й навички, синтезуячи сукупність необхідних 

складових професійної діѐльності; реагувати на мінливу соціальну і виробничу 

ситуація; реалізувати власне «Я» в системі соціальних і виробничих відносин; 

будувати відносини з партнерами; набувати згідно з вимогами досвіду 

національної і загальнолядської культури. 

Інтегративний підхід ю методологічним узгодженнѐм: досѐгненнѐ цілості 

соціальної та професійної спрѐмованості; поюднаннѐ узгодженого викладаннѐ 

всіх дисциплін навчального плану у формуванні цілісної професійної установки 

майбутніх фахівців лісового господарства; реалізації всіх дисциплін, пов’ѐзаних 

зі спеціальністя, з питаннѐми творчого саморозкриттѐ здобувачів у сфері 

професійної установки. 

Процесуальна сторона інтеграційного підходу, що відображаю його 

специфіку і представлена інтеграціюя форм і методів навчаннѐ, 

передбачаю: а) проведеннѐ інтеграційних лекцій із залученнѐм викладачів-
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предметників на основі парно-діалогічного методу; б) використаннѐ 

методу проюктів, що відображаю знаннѐ різних предметних галузей і 

практикую консультаційну допомогу викладачів; в) застосуваннѐ методу 

проблемного викладу матеріалу в ході аналізу та вирішеннѐ конкретної 

проблемної ситуації лісогосподарської галузі. 

Отже, інтеграційний підхід до підготовки майбутніх фахівців лісового 

господарства, заснований на взаюмодії інформаційних процесів у природі і 

суспільстві, характеризуютьсѐ розробленнѐм ѐкісно нового змісту, що 

здійсняютьсѐ за допомогоя реалізації дидактичного синтезу й 

міжпредметних зв’ѐзків із фаховими дисциплінами, інтеграції форм і 

методів навчаннѐ, оволодінні загальнонауковими видами і способами 

діѐльності, що в сукупності дозволить забезпечити готовність майбутніх 

фахівців лісового господарства до професійної діѐльності. 

Професійно-когнітивний підхід розглѐдаютьсѐ науковцѐми 

(О. Гриджук (2018), О. Гулѐюва (2017)) ѐк основний принцип професійної 

педагогіки, що дозволѐю створити у здобувачів цілісне уѐвленнѐ про світ 

професій, взаюмозв’ѐзок лядини з природоя, виробництвом, професійноя 

діѐльністя. 

Професійний підхід забезпечую створеннѐ структури професійної 

діѐльності, систематизація у фахівцѐ знань, умінь, навичок на кожному рівні 

інтеграції, систему навчальних проблемно-виробничих ситуацій і забезпечую 

юдність діѐльності викладача і діѐльності здобувача, зв’ѐзок теоретичного і 

виробничого навчаннѐ, оволодіннѐ системоя професійної діѐльності. 

Професійний підхід до навчаннѐ ставить за мету сконструявати 

навчальний процес, відштовхуячись від заданих вихідних установок 

(соціальне замовленнѐ, освітні оріюнтири, цілі і зміст навчаннѐ). Основна 

особливість, характерна саме длѐ цього підходу: спрѐмованість на 

досѐгненнѐ свідомо фіксованої мети і на цій основі корекціѐ навчального 

процесу, оперативний зворотний зв’ѐзок. 

На початковому етапі навчаннѐ здобувач оволодіваю певноя темоя, 

далі іншими темами, що входѐть до модулѐ або дисципліни, ці теми 

інтегровані з раніше пройденим матеріалом і розкриваять його сутність. 

Уперше встановляятьсѐ внутрішні інтеграційні зв’ѐзки між одиницѐми, 

понѐттѐми, визначеннѐми та іншими складовими. На третьому рівні 

першого етапу здобувач не тільки отримую первинне знаннѐ кількох тем, а 

й вчитьсѐ виѐвлѐти зв’ѐзки між ними. 

На другому етапі навчаннѐ передбачаютьсѐ вторинне знаннѐ з одніюї 

теми, кількох поюднаних або різних тем. Це відбуваютьсѐ лише на початку 
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встановленнѐ інтеграційних зв’ѐзків між основним модулем і супутніми 

модулѐми, коли здобувач починаю відчувати потребу повернутисѐ до 

раніше вивченого матеріалу, щоб із його допомогоя оволодіти 

складнішим матеріалом, представленим основним модулем. Другий етап 

свідчить про поѐву у здобувачів початкової мотивації навчаннѐ. 

Третій етап передбачаю три рівні формуваннѐ професійної 

компетентності у здобувачів, що можливо лише під час установленнѐ 

інтеграційних зв’ѐзків між основними модулѐми й іншими модулѐми. 

Знаннѐ та компетентності формуятьсѐ на основі встановленнѐ 

інтеграційних зв’ѐзків між основними модулѐми і практико-оріюнтованими 

модулѐми, коли здобувач не просто під час практичного або 

лабораторного занѐттѐ відтворяю знаннѐ, отримані під час лекцій та 

самостійної роботи, а у процесі виробничої практики вчитьсѐ (за 

відсутності безпосереднього жорсткого контроля з боку викладача) 

вирішувати практичні завданнѐ й будувати виробничі (навчальні) ситуації. 

Отже, професійно-когнітивний підхід розглѐдаютьсѐ ѐк один із 

системоутворявальних напрѐмів формуваннѐ професійних знань та вмінь, 

оскільки дозволѐю розвинути індивідуальний когнітивний стиль здобувача і 

сприѐю за рахунок установленнѐ міждисциплінарної інтеграції утворення 

моделей визначеннѐ, структуруваннѐ й використаннѐ здобувачами 

необхідної інформації в конкретній виробничій ситуації. 

Вищезазначені підходи зумовляять в освітньому просторі аграрних 

та лісових ЗВО, ѐкі здійсняять професійну підготовку майбутніх фахівців 

лісового господарства, зміну підходів і способів отриманнѐ наукових знань, 

інше розуміннѐ всього комплексу питань, пов’ѐзаних з освітоя. Наприклад, 

коли поѐсняять зміну освітніх парадигм, що ю частиноя глобального 

соціального процесу зміни наѐвних підходів до підготовки майбутнього 

фахівцѐ іншим, ѐкий науковці (О. Гриджук (2018), Е. Шматков (2009)) 

називаять діѐльнісним. 

Діѐльнісний підхід передбачаю зв’ѐзок змісту освіти і навчаннѐ 

здобувачів із їхньоя майбутньоя діѐльністя. Мета такого підходу до 

підготовки майбутніх магістрів лісового господарства полѐгаю не в здобутті 

знань, умінь і навичок, а у використанні їх ѐк засобу, що сприѐю 

формування способів дій, ѐкі ю основоя їхньої майбутньої професійної 

діѐльності (Шматков, 2009, с. 41). 

Через діѐльнісний підхід можемо сформувати в майбутніх фахівців 

лісового господарства вміннѐ й навички спілкуватисѐ на професійні теми, 

моделявати ситуації майбутньої професійної діѐльності (заздалегідь 
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планувати акт спілкуваннѐ, прогнозувати його розвиток, варіанти 

можливих відповідей, критично оцінявати ситуація, уміло застосовувати 

аргументи, грамотно використовувати фахові терміни).  

Отже, у ѐкості основного завданнѐ, діѐльнісний підхід визначаю 

створеннѐ умов розвитку гармонійної, морально досконалої, соціально 

активної особистості через активізація внутрішніх резервів, професійно 

компетентної і саморозвинутої, припускаячи побудову процесу навчаннѐ з 

урахуваннѐм особистісних особливостей здобувачів, їхніх мотивів, 

інтересів і ціннісних оріюнтацій. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, нами 

розкрито сутність основних методологічних підходів до здійсненнѐ 

професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства: 

компетентнісний, професійно-когнітивний, інтеграційний, діѐльнісний. 

Установлено, що їх вибір повинен співвідноситисѐ з цілѐми, принципами, 

прийомами, методами, методиками і технологіѐми, відбором змісту їхнього 

навчаннѐ. Розкрито, що ідеѐ компетентнісного підходу продиктована 

необхідністя наближеннѐ навчаннѐ до майбутньої праці, сучасних наукових 

досѐгнень. Доведено, що інтеграційний підхід здійсняютьсѐ за допомогоя 

реалізації дидактичного синтезу і міжпредметних зв’ѐзків із фаховими 

дисциплінами, інтеграції форм і методів навчаннѐ тощо. Професійно-

когнітивний підхід дозволѐю розвинути індивідуальний когнітивний стиль 

здобувача, діѐльнісний підхід – побудову процесу навчаннѐ з урахуваннѐм 

особистісних особливостей здобувачів, їхніх мотивів, інтересів і ціннісних 

оріюнтацій. 
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РЕЗЮМЕ 
Хрик Василий. Выбор методологических подходов к подготовке будущих 

специалистов лесного хозѐйства. 
В статье раскрыта сущность основных методологических подходов к 

осуществления профессиональной подготовки будущих специалистов лесного 
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хозѐйства: компетентностный, профессионально-когнитивный, интеграционный, 
деѐтельностный. Установлено, что их выбор должен соотноситьсѐ с целѐми, 
принципами, приёмами, методами, методиками и технологиѐми, отбором 
содержаниѐ их обучениѐ. Раскрыто, что идеѐ компетентностного подхода 
продиктована необходимостья приближениѐ обучениѐ к будущему труду, 
современным научным достижениѐм. Доказано, что интеграционный подход 
осуществлѐетсѐ посредством реализации дидактического синтеза и 
межпредметных свѐзей с профессиональными дисциплинами, интеграции форм и 
методов обучениѐ. Профессионально-когнитивный подход позволѐет развить 
индивидуальный когнитивный стиль соискателѐ, деѐтельностный подход – 
построение процесса обучениѐ с учетом личностных особенностей соискателей, их 
мотивов, интересов и ценностных ориентаций. 

Ключевые слова: методологические подходы, профессиональнаѐ подготовка, 
будущие специалисты, лесное хозѐйство, компетентностный, профессионально-
когнитивный, интеграционный, деѐтельностный. 

SUMMARY 
Khryk Vasyl. Choice of methodological approaches to the future forestry specialists 

training. 
The article reveals the essence of the main methodological approaches to the future 

forestry specialists training. It is established that their choice should be correlated with the 
goals, principles, techniques, methods and technologies, selection of the content of their 
training. Accordingly, the main approaches are identified: competence-based, professional-
cognitive, integration, activity. It is revealed that the idea of competence approach in 
training future forestry specialists is dictated by the need to bring training closer to future 
work, modern scientific achievements and is one of the responses of the education system to 
the social order for a high quality specialist. Competence approach provides a priority 
orientation to the goals – vectors of education: the ability to learn, self-determination, self-
actualization, socialization and development of the individuality. It is proved that the 
integration approach to the training of future forestry specialists, based on the interaction of 
information processes in nature and society, is characterized by the development of 
qualitatively new content through the implementation of didactic synthesis and 
interdisciplinary links with disciplines, integration of forms and methods of teaching. 
mastering general scientific types and methods of activity, which together will ensure 
readiness of the future forestry specialists for professional activities. Professional-cognitive 
approach is considered as one of the system-forming areas of professional knowledge and 
skills, as it allows to develop individual cognitive style of the applicant and promotes 
establishment of the interdisciplinary integration to form models for determining, structuring 
and using the necessary information in a particular production situation. The main task of the 
activity approach is to create conditions for the development of a harmonious, morally 
perfect, socially active personality through activation of internal reserves, professionally 
competent and self-developed, assuming construction of the learning process taking into 
account personal characteristics, motives, interests and values. 

Key words: methodological approaches, professional training, future specialists, 
forestry, competence, professional-cognitive, integration, activity. 
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ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

У статті досліджено різні підходи до трактуваннѐ сутності понѐттѐ 
«інформаційно-цифрова компетентність»; висвітлено її змістові характеристики, а 
також з’ѐсовано сутність понѐть? тісно взаюмопов’ѐзаних із зазначеноя 
категоріюя, зокрема «цифрові технології», «цифрова грамотність» та «цифрова 
компетентність». Проаналізовано державні законодавчі документи, спрѐмовані на 
розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів нової 
української школи. Схарактеризовано структурні компоненти інформаційно-
цифрової компетентності. Визначено цифрові компетентності та дескриптори 
відповідно до Рамки цифрової компетентності 2.1. 

Ключові слова: інформаційно-цифрова компетентність, цифрові технології, 
цифрова грамотність, цифрова компетентність, майбутній учитель нової 
української школи, Рамка цифрової компетентності. 

 

Постановка проблеми. Сучасні виклики інформаційного суспільства, 

швидкоплинні технічні й технологічні процеси, пандеміѐ ѐк глобальне ѐвище 

зумовляять кардинальне оновленнѐ вітчизнѐної системи вищої освіти. Тому 

питаннѐ розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів 

нової української школи актуалізуютьсѐ й висвітляютьсѐ в наукових 

педагогічних джерелах. Сучасні вчителі повинні швидко та ефективно 

реагувати на виклики ХХІ століттѐ, володіти новими цифровими засобами, 

уміти створявати безпечне інформаційне середовище, уміти захищати 

особисту інформація в цифровому просторі в умовах інформатизації освіти.  

Одним із клячових пріоритетів педагогічних закладів вищої освіти ю 

підготовка майбутніх учителів, здатних реалізувати кардинальні перетворен-

нѐ в галузі освіти, а саме (закони України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу 

освіту» (2014 р.), «Про повну загальну середня освіту» (2020 р.), «Про 

Національну програму інформатизації» (1998 р.), «Про інноваційну діѐль-

ність» (2002 р.), Державну національну програму «Освіта» (Україна XXI сто-

літтѐ) (1996 р.), Державну програму «Інформаційні та комунікаційні технології 

в освіті і науці» (2018 р.), Національну рамку кваліфікацій (2011 р.), Націо-

нальну стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013 р.). 

Аналіз актуальних досліджень. У вітчизнѐному науковому просторі 

питаннѐм формуваннѐ в майбутніх учителів закладів вищої освіти 

інформаційної, інформаційно-комунікативної, цифрової та інформаційно-

цифрової компетентності займаятьсѐ такі дослідники, ѐк С. Атрощук, 
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В. Биков, О. Гриценчук, І. Іваняк, Ю. Жук, С. Литвинова, О. Мартиняк, 

І. Мороз, Н. Морзе, О. Овчарук, О. Співаковський, М. Шут та інші. Так, В. Биков 

розглѐдаю проблему компетентнісного підходу та розвитку цифрової 

компетентності суб’юктів навчального процесу (інформаційно-комунікаційне 

середовище); С. Литвинова, Н. Морзе характеризуять вимоги та 

комп’ятерно-оріюнтоване середовище; О. Спірін аналізую інформативну та 

інформаційно-комунікаційну компетентність учителѐ; Н. Сороко й О. Білоус 

досліджуять цифрову компетентність учителів, ѐкі викладаять предмети 

гуманітарного напрѐму; І. Іваняк та інші вивчаять комп’ятерно-оріюнтоване 

середовище розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів 

та учнів. Зазначена проблема ю предметом вивченнѐ таких зарубіжних 

науковців, ѐк В. Браздейкіс, С. Джан, Дж. Равен, Б. Цванефелд, Л. Салганік, 

Т. Сабаліускас, Д. Рікен, Д.Букантате, К. Пукеліс та інших. 

Метою дослідження ю визначеннѐ змістових характеристик 

інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вчителѐ нової українсь-

кої школи та виокремленнѐ складових інформаційно-цифрової 

компетентності. 

Методи дослідження. Длѐ розв’ѐзаннѐ поставлених завдань 

використовувавсѐ комплекс взаюмопов’ѐзаних методів дослідженнѐ, 

зокрема, теоретичні методи: аналіз, синтез, узагальненнѐ, порівнѐннѐ й 

систематизаціѐ наукових джерел длѐ визначеннѐ змістових характеристик 

інформаційно-цифрової компетентності та її складових. 

Виклад основного матеріалу.  Варто наголосити на тому, що новий 

Державний стандарт базової середньої освіти визначаю мету та принципи 

освітнього процесу в закладах базової середньої освіти; надаю загальну 

характеристику змісту навчаннѐ; поѐсняю вимоги до обов’ѐзкових результатів 

навчаннѐ та оріюнтири длѐ їхнього оціняваннѐ. Зазначений документ було 

затверджено 30 вереснѐ 2020 року (Державний стандарт базової середньої 

освіти). У Державному стандарті сформульовано перелік клячових ком-

петентностей та наскрізних умінь, ѐкі базуютьсѐ на «Рекомендаціѐх Євро-

пейського Парламенту та Ради Європейського Соязу щодо формуваннѐ кля-

чових компетентностей освіти впродовж життѐ. Серед основних клячових 

компетентностей наголошуютьсѐ на компетентності в галузі природничих 

наук, техніки і технологій та інформаційно-комунікаційній компетентності. 

На державному законодавчому рівні визнано необхідність розвитку 

сфери цифрових навичок та компетентності в Україні в наступних стратегічних 

документах та проюктах: у рамках Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки, Проюкту Цифрової адженди України – 
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2020, Україна 2030 Е – країна з розвинутоя цифровоя економікоя. Нині існую 

низка спільних ініціатив державного та приватного секторів, спрѐмованих на 

впровадженнѐ цифрових технологій у заклади вищої освіти, ѐкі прѐмо та 

опосередковано впливаять на розвиток цифрових навичок і компетентності 

майбутніх фахівців. Так, було ініційовано створеннѐ експертно-дорадчого 

комітету з питань цифрової освіти при МОН України.  

У контексті представленого дослідженнѐ нами було здійснено 

термінологічний аналіз сутності понѐттѐ «інформаційно-цифрова компе-

тентність» та з’ѐсовано, що в науково-педагогічній літературі широко вико-

ристовуять низку дефініцій, ѐкі тісно пов’ѐзані з досліджуваноя катяго-

ріюя, зокрема «цифрові технології» (digital technology), «цифрова компе-

тентність (digital competence)» та «цифрова грамотність (digital literacy)».  

Так, у Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018-2020 роки було наголошено, що «цифрові технології – це 

одночасно величезний ринок та індустріѐ, а також платформа ефективності 

й конкурентоспроможності всіх інших ринків та індустрії» (Концепціѐ 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки). 

На думку Н. Морзе, цифрові технології – це сукупність чотирьох 

основних електронних складових, ѐкі ю взаюмопов’ѐзаними та 

взаюмообумовленими: цифрові системи доставки даних (інтернет, гіпернет 

тощо); цифрові системи генеруваннѐ або створеннѐ даних (інтернет-речей, 

смартсистеми тощо); цифрові системи зберіганнѐ даних (великі дані тощо); 

цифрові системи автоматизованої аналітики (штучний інтелект, нейро-мережі 

тощо) (Опис цифрової компетентності педагогічного працівника, 2019). 

Ми поділѐюмо точку зору А. Колісніченко щодо визначеннѐ сутності 

понѐттѐ «цифрові технології» ѐк сукупності методів, засобів і прийомів, що 

використовуятьсѐ длѐ добору, обробки, зберіганнѐ, представленнѐ, 

передаваннѐ різноманітних даних і матеріалів, потрібних длѐ підвищеннѐ 

ефективності різних видів діѐльності» (Колісніченко, 2019). 

У наукових доробках вітчизнѐних дослідників предметом вивченнѐ ю 

феномен цифрової грамотності, що сприѐю пошуку інноваційних форм та 

методів розвитку навичок користуваннѐ цифрових технологій. Так, ми будемо 

спиратисѐ на визначеннѐ сутності понѐттѐ «цифрова грамотність» ѐк уміннѐ 

працявати з сучасноя технікоя та володіннѐм ІКТ. Дослідницѐ В. Ребрина 

виокремляю такі складові даного понѐттѐ: комп’ятерна грамотність, 

інформаційна грамотність (інформаційна культура), мультимедійна 

грамотність та грамотність комп’ятерної комунікації (Ребрина, 2014). 
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У той самий час у науковій розвідці дослідників І. Бородкіної та 

Г. Бородкіна акцентуютьсѐ увага на тому, що цифрова грамотність складаютьсѐ 

з низки навичок та вмінь, ѐкі можна об’юднати в такі елементи: медіа-

грамотність (здатність критично сприймати, творчо використовувати 

академічні та професійні комунікації в різноманітних засобах масової 

інформації; інформаційна грамотність (уміннѐ знаходити, інтерпретувати, 

оцінявати, управлѐти інформаціюя й обміняватисѐ нея); ІКТ‐грамотність 

(здатність приймати, адаптувати і використовувати цифрові пристрої, додатки 

та послуги); комунікації і співпрацѐ (уміннѐ використовувати цифрові мережі 

длѐ навчаннѐ і проведеннѐ досліджень); цифрові стипендії (участь у нових 

академічних, професійних і дослідницьких практиках, ѐкі базуятьсѐ на 

цифрових системах); навички навчаннѐ (уміннѐ вчити та ефективно вчитисѐ у 

формальних і неформальних високотехнологічних середовищах); кар’юра і 

стиль управліннѐ (здатність управлѐти цифровоя репутаціюя і ідентифікаціюя 

в мережі Інтернет) (Бородкіна та Бородкін, 2017).  

Порівнѐльний аналіз вищезазначеного надаю можливість 

виокремити спільність деѐких складників у трактуванні сутності понѐттѐ 

«цифрова грамотність», а саме медіа-грамотність, інформаційна 

грамотність та грамотність комп’ятерної комунікації. 

Зауважимо, що в зарубіжній науковій літературі понѐттѐ «цифрова 

грамотність» широко використовуютьсѐ дослідниками (П. Гілстер 

(P. Gilster), Г. Дженкінс (Н. Jenkins), М. Варшавер (M. Warschauer), А. Мартін 

(А. Martin), Е.  Харгітай (E. Hargittai) та інших). Так, науковцѐми 

виокремлено такі компоненти цифрової грамотності: комп’ятерна 

грамотність (computer literacy), ѐка передбачаю ефективне використаннѐ 

електронних пристроїв та програмного забезпеченнѐ; інформаційна 

грамотність (information literacy), ѐка вклячаю навички самостійного 

пошуку, аналізу, синтезу, критичного осмисленнѐ інформаційних даних; 

компетентне користуваннѐ соціальними медіа (social media literacy); 

використаннѐ мережевих технологій (network literacy). 

На думку Г. Дженкінса, цифрова грамотність залежить від 

сформованості таких типів навичок, а саме, навички взаюмодії з 

комп’ятером та іншими пристроѐми; навички взаюмодії з програмним 

забезпеченнѐм; універсальні навички роботи з цифровими технологіѐми, 

зокрема конструяваннѐ, створеннѐ цифрового онлайн чи офлайн 

середовища (Jenkins, Purushotma, Weigeletal, 2009). 

Наголосимо, що понѐттѐ «цифрова грамотність» ю динамічноя, 

постійно зміняваноя категоріюя, оскільки поѐва цифрових технологій 
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передбачаю формуваннѐ нових видів умінь та навичок, що пов’ѐзано зі 

стрімким розвитком інформаційних технологій у сучасному світі.  

Сфокусуюмо увагу на тому, що термін «цифрова компетентність» ю 

багатовимірним, оскільки передбачаю навички роботи в інформаційно-

цифровому середовищі ѐк провідну ознаку цифрової грамотності, а також 

маю соціокультурну складову.  

У 2006 року Європейським Парламентом та Радоя Європейського 

Соязу визначено, що цифрова компетентність ю одніюя з клячових 

компетентностей длѐ освіти впродовж життѐ та характеризуютьсѐ ѐк 

впевнене та критичне використаннѐ технологій інформаційного суспільства 

длѐ роботи, відпочинку та комунікації (Директива Європейського 

Парламенту і Ради 2006/115/ЄС). 

Важливого значеннѐ у розумінні сутності феномену «цифрова 

компетентність» відіграло прийнѐттѐ Рамки цифрової компетентності 2.0 

(DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens) (Vuorikari, Punie, 

Carretero Gomez, Van den Brande, 2016). Це був перший рівень представленнѐ 

оновленої Рамки 2013 року ѐк концептуальної еталонної моделі, вказівника, 

що надаю змогу зрозуміти сутність понѐттѐ «цифрова компетентність», 

визначити його складові та дескриптори, а також приклади імплементації 

Рамки на ювропейському, національному та регіональному рівнѐх.  

У 2017 року було представлено оновлену Рамку цифрової 

компетентності 2.1 (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for 

Citizens with eight proficiency levels and examples of use). Система цифрової 

компетентності громадѐн побудована в п’ѐти вимірах. До галузей цифрової 

компетентності відносѐть: 1) інформація та вміннѐ працявати з даними; 

2) комунікація та співпраця; 3) створеннѐ цифрового контенту; 4) безпеку; 

5) вирішеннѐ проблем.  

Рамка цифрової компетентності 2.0 вклячаю такі рівні: базовий 

користувач, вільний користувач, професійний користувач та характеризую 

головні компоненти цифрової компетенції у 5 галузѐх. У той самий час 

Рамка цифрової компетентності 2.1, оновлена у 2017 р., вклячаю 

дескриптори з восьми рівнів майстерності. 

Акцентуюмо увагу на тому, що Рамка цифрової компетентності вчителѐ 

Digital Competence Framework for Educators (2017 р.) оріюнтована на вчителів 

та викладачів усіх рівнів освіти від дитѐчого садка до вищої та післѐдипломної 

освіти, загальної та професійної, навчаннѐ осіб із особливими потребами та в 

неформальних навчальних контекстах. Цѐ рамка визначаю шість головних 
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позицій, де зафіксовано 22 характеристики, у ѐких виражаютьсѐ 

компетентність учителѐ (Carretero, Vuorikari, Punie, 2017). 

На думку В. Бикова, «цифрова компетентність учителѐ вклячаю знаннѐ, 

уміннѐ та навички в галузі ІКТ та здатність їх застосуваннѐ в професійній 

діѐльності» (Биков, 2010). Отже, учитель повинен критично оцінявати 

інформаційні ресурси, свідомо використовувати їх із урахуваннѐм специфіки 

навчальної дисципліни, особливостей суб’юктів навчаннѐ тощо. 

Необхідно наголосити також на формуванні інформаційно-

комунікаційної  компетентності майбутніх учителів нової української школи 

з урахуваннѐм сучасних державних вимог до підготовки 

висококваліфікованих фахівців. Так, виокремлено спільні компоненти в 

розумінні сутності понѐттѐ «інформаційно-комунікаційна компетентність», 

зокрема: здатність особистості оріюнтуватисѐ в інформаційному просторі; 

володіннѐ відповідним рівнем знань, умінь та навичок; уміннѐ 

розв’ѐзувати відповідні завданнѐ з використаннѐм інформаційно-

комунікаційних технологій (Чернѐкова, 2021). 

У Концепції «Нова українська школа» наголошуютьсѐ, що 

інформаційно-цифрова компетентність – це впевнене й водночас критичне 

застосуваннѐ ІКТ длѐ створеннѐ, пошуку, обробки, обміну інформаціюя на 

роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційна й 

медіа-грамотність, основи програмуваннѐ, алгоритмічне мисленнѐ, роботи 

з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці; розуміннѐ 

етики роботи з інформаціюя (авторське право, інтелектуальна власність 

тощо) (Концепціѐ розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 роки). 

Так, дослідники О. Сисоюва, К. Гринчишина трактуять сутність 

понѐттѐ «інформаційно-цифрова компетентність» ѐк здатність розуміти та 

використовувати інформація в різних форматах мережевих комп’ятерних 

джерел та вклячаю навички розшифровки мультимедійних образів, звуків 

та тексту (Сисоюва та Гринчишина, 2010). 

На думку В. Сидоренко, інформаційно-цифрова компетентність 

вклячаю здатність педагога використовувати сучасні ІКТ, комп’ятерну 

техніку, що дозволѐять досѐгати мети професійної діѐльності та 

професійно-особистісного розвитку, зокрема: мережеві системи пошуку й 

обробки інформації; електронні бібліотечні ресурси та технології, 

мультимедійне обладнаннѐ; комп’ятерні програми статистичної обробки 

та візуалізації даних діагностики і результатів експериментального 

дослідженнѐ тощо (Сидоренко, 2017). 
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Дослідник С. Лабудько трактую сутність зазначеної категорії ѐк 

здатність педагога вирішувати професійні завданнѐ з використаннѐм 

засобів та методів інформатики та ІКТ, зокрема здійсненнѐ інформаційної 

діѐльності длѐ обробки, передачі, збереженнѐ інформаційного ресурсу; 

організовувати інформаційну взаюмодія учасників освітнього процесу; 

здійснявати професійну освітня діѐльність з використаннѐм ІКТ у межах 

конкретної навчальної дисципліни тощо (Лабудько, 2019). 

Теоретичний аналіз вітчизнѐних та зарубіжних дослідників надаю 

можливість стверджувати, що сутність понѐттѐ «інформаційно-цифрова 

компетентність» ю багатовимірним ѐвищем, проте воно маю спільні 

характеристики, зокрема, сукупність різноманітних технологічних 

інструментів та ресурсів, ѐкі застосовуятьсѐ у процесі освітньої комунікації, 

створенні, поширенні, збереженні та управлінні інформаціюя. 

На основі проведеного теоретичного аналізу сутності понѐттѐ 

«інформаційно-цифрова компетентність» можливо виокремити її 

компоненти та складові. Так, на думку С. Лабудько, інформаційно-цифрова 

компетентність складаютьсѐ з чотирьох взаюмопов’ѐзаних компонентів: 

технологічна складова (навички роботи з технічними пристроѐми, 

комп’ятером та програмним забезпеченнѐм); дидактико-методична 

(педагогічна) складова (розуміннѐ ролі ІКТ в освіті та їх дидактичних 

можливостей); мотиваційна складова (особистісна потреба використаннѐ 

ІКТ у професійній діѐльності); інформаційна складова (сформовані навички 

опрацяваннѐ різних видів інформації (Лабудько, 2019). 

У той самий час О. Самборська фокусую увагу на тому, що 

формуваннѐ інформаційно-цифрової компетентності вчителѐ передбачаю 

три взаюмопов’ѐзаних компоненти, а саме знаннювий (когнітивний), 

діѐльнісний (практико-оріюнтований) і ціннісний (аксіологічний). Так, 

знаннювий (когнітивний) компонент спрѐмований на активізація процесу 

теоретичної підготовки; діѐльнісний (практико-оріюнтований) компонент 

передбачаю надбаннѐ практичних умінь та навичок у сфері використаннѐ 

інформаційно-цифрових технологій; ціннісний компонент вклячаю 

засвоюннѐ переваг використаннѐ ІКТ; розуміннѐ головної ролі ІКТ у сучасній 

системі освіти; відповідний пошук освітніх мотивів, цілей та потреб у 

професійному зростанні, самовдосконаленні, саморозвиткові відповідно 

до сучасних світових тенденцій у галузі освіти; стимуляваннѐ творчого 

підходу до педагогічної діѐльності; спрѐмуваннѐ на передачу сучасних, 

релевантних знань та досвіду учнів із метоя всебічного гармонійного 

розвитку їх особистості (Самборська, 2019). 
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На думку О. Трифонової, інформаційно-цифрова компетентність 

складаютьсѐ з двох компонентів, а саме, загальної та професійної (Трифонова, 

2019). Дослідницѐ вважаю, що вони, у своя чергу, можуть бути згруповані у 

виглѐді таких складових: когнітивно-діѐльнісної (рівень сформованості знань 

про інформація та способи її перетвореннѐ, кібербезпеку, інформаційно-

цифрові ресурси та можливості їх використаннѐ), процесуально-мотиваційної 

(провідні мотиви, що визначаять шлѐхи становленнѐ інформаційно-цифрової 

компетентності), організаційно-конструктивної (рівень сформованості 

здатності до організації власної навчальної діѐльності з використаннѐм 

інформаційно-цифрових ресурсів і спроможність залучати до освітньої 

діѐльності суб’юктів навчаннѐ), емоційно-комунікативної (ступінь володіннѐ 

комунікативними вміннѐми та емоційне ставленнѐ до процесу навчаннѐ), 

інформаційної (здатність працявати з освітньо-науковоя інформаціюя), 

рефлексивно-діагностична (готовність оцінявати свої знаннѐ, уміннѐ та 

навички на кожному етапі їх здобуттѐ). 

Таким чином, порівнѐльний аналіз зазначених структур 

інформаційно-цифрової компетентності надаю підставу стверджувати, що 

понѐттѐ інформаційно-цифрова компетентність ю багатокомпонентним 

феноменом, ѐкий маю спільні складові, зокрема діѐльнісну, процесуально-

мотиваційну, комунікаційну та рефлексивно-діагностичну. Формуваннѐ 

інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вчителѐ передбачаю 

чітке усвідомленнѐ не тільки її складових та змістових характеристик даної 

категорії, а також форм, методів, засобів, що спрѐмовані на її подальше 

набуттѐ у професійній діѐльності та розбудові нової української школи. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведений 

аналіз змісту та структури інформаційно-цифрової компетентності доводить, 

що впровадженнѐ інформаційно-цифрових технологій у заклади вищої освіти 

з метоя формуваннѐ інформаційно-цифрової компетентності майбутніх 

учителів та підготовки висококваліфікованих фахівців длѐ роботи в сучасному 

інформаційному суспільстві ю нагальноя вимогоя часу. Імплементаціѐ 

сучасних засобів освіти в педагогічних закладах вищої освіти дозволить 

підвищити ефективність навчального процесу, рівень особистісної 

інформаційно-цифрової освіти та медіа-грамотності. Безумовно, що 

характерноя ознакоя «суспільства знань» ю використаннѐ зовнішніх 

інформаційних ресурсів ѐк природного наслідку таких процесів, ѐк 

глобалізаціѐ та інтернаціоналізаціѐ.  

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів окресленої 

проблеми. Перспективу подальшого дослідженнѐ вбачаюмо в розробці 
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діагностики рівнѐ сформованості інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх учителів нової української школи.  
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РЕЗЮМЕ 
Чернякова Жанна. Содержательнаѐ характеристика информационно-цифровой 

компетентности будущего учителѐ новой украинской школы. 
В статье исследованы разные подходы к трактовке сущности понѐтиѐ 

«информационно-цифроваѐ компетентность»; освещены ее содержательные 
характеристики, а также выѐснена сущность понѐтий, тесно взаимосвѐзанных с 
рассматриваемой категорией, в частности, «цифровые технологии», «цифроваѐ 
грамотность» и «цифроваѐ компетентность». Проанализированы 
государственные законодательные документы, направленные на развитие 
информационно-цифровой компетентности будущих учителей новой украинской 
школы. Охарактеризованы структурные компоненты информационно-цифровой 
компетентности. Определены цифровые компетентности и дескрипторы в 
соответствии с Рамкой цифровой компетентности 2.1. 

Ключевые слова: информационно-цифроваѐ компетентность, цифровые 
технологии, цифроваѐ грамотность, цифроваѐ компетентность, будущий учитель 
новой украинской школы, Рамка цифровой компетентности. 

SUMMARY 
Chernyakova Zhanna. Сontent characteristics of information and digital competence 

of the future teacher of the new Ukrainian school. 
Modern challenges of the information society, fleeting technical and technological 

processes, the pandemic as a global phenomenon determine the radical renewal of the 

https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/286
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domestic higher education system. Therefore, the issue of development of information and 
digital competence of future teachers of the new Ukrainian school is updated and covered in 
scientific and pedagogical sources. 

The aim of the study is to determine the content characteristics of information and 
digital competence of the future teacher of the new Ukrainian school and to identify the 
components of information and digital competence. A set of interrelated research methods 
has been used to solve the tasks, in particular, theoretical methods: analysis, synthesis, 
generalization, comparison and systematization of scientific sources to determine the 
content characteristics of information and digital competence and its components. 

In the context of the presented research we have conducted a terminological analysis 
of the essence of the concept of “information and digital competence” and have found that 
in the scientific and pedagogical literature a number of definitions that are closely related to 
the studied category, including “digital technology”, “digital competence” and “digital 
literacy” is widely used.  

Theoretical analysis of domestic and foreign researchers allows us to state that the 
essence of the concept of “information and digital competence” is a multidimensional 
phenomenon, but it has common characteristics, in particular, a set of different technological 
tools and resources used in educational communication, creation, dissemination, 
preservation and information management. 

Thus, comparative analysis of the structures of information and digital competence gives 
grounds to argue that the concept of information and digital competence is a multicomponent 
phenomenon that has common components, in particular, activity, procedural-motivational, 
communication and reflexive-diagnostic. Formation of information and digital competence of 
future teachers requires a clear understanding not only of its components and content 
characteristics of this category, but also forms, methods, tools aimed at its further acquisition in 
professional activities and building a new Ukrainian school. 

The prospect of further research is seen in the development of diagnostics of the level of 
formation of information and digital competence of future teachers of the new Ukrainian school. 

Key words: information and digital competence, digital technologies, digital literacy, 
digital competence, a future teacher of the new Ukrainian school, Digital Competence 
Framework. 
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РОЗВИТОК РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 

ТРЕНУВАННЯ ЗАСОБАМИ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 
 

У статті розглѐнуто проблеми вдосконаленнѐ фізичного вихованнѐ школѐрів. 
Особливу увагу приділено розвиткові рухових ѐкостей засобами настільного тенісу. 
Проведений експеримент дозволив розробити методику розвитку рухових ѐкостей 
школѐрів у процесі фізичного вихованнѐ засобами настільного тенісу в позаурочний 
час. Отриманні дані свідчать про ефективність упровадженнѐ експериментальної 
методики. 

Мета роботи – розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально 
перевірити методику застосуваннѐ настільного тенісу длѐ розвитку рухових 
ѐкостей дітей на початковому етапі тренуваннѐ.  

Длѐ вирішеннѐ поставлених задач і перевірки вихідних положень 
використовувалисѐ такі методи дослідженнѐ: теоретичні: аналіз і узагальненнѐ 
наукової, педагогічної та навчально-методичної літератури, методи моделяваннѐ, 
концептуально-порівнѐльного та структурно-системного аналізів, ѐкі дали 
можливість з’ѐсувати сучасний стан теорії і практики організації навчально-
виховного процесу, систематизувати й узагальнити інформація про досліджуваний 
об’юкт; емпіричні: опитуваннѐ тренерів, педагогічне спостереженнѐ; педагогічний 
експеримент – проводитьсѐ з метоя перевірки ефективності впливу впровадженої 
методики розвитку рухових ѐкостей засобами настільного тенісу; методи 
статистичної обробки даних використовувалисѐ длѐ опрацяваннѐ 
експериментальних результатів дослідженнѐ з метоя їх ѐкісного та кількісного 
аналізу й обґрунтуваннѐ висновків. 

Наукова новизна полѐгаю в удосконаленні процесу фізичного вихованнѐ 
школѐрів у позаурочний час. 

Порівнѐльний аналіз показників рухової підготовленості експериментальної та 
контрольної груп дозволив зробити висновок про позитивний вплив розробленої 
методики розвитку рухових ѐкостей засобами настільного тенісу. Проаналізувавши 
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особливості та структуру занѐть із використаннѐм засобів настільного тенісу, можна 
дати практичні рекомендації тренерам, дотриманнѐ ѐких забезпечить зміцненнѐ 
здоров’ѐ, підтримку працездатності і розвиток функціональних системи організму.  

Ключові слова: фізичне вихованнѐ, рухові ѐкості, настільний теніс. 
 

Постановка проблеми. Науково доведено й обґрунтовано роль та 

значимість фізичної культури в збереженні та зміцнені здоров’ѐ, що в 

подальшому призводить до збільшеннѐ тривалості життѐ та покращеннѐ його 

ѐкості (Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного вихованнѐ і 

спорту: матеріали Всеукр. наук. конф., 2000;  Гришко та ін., 2017; Носко та 

Архипов, 2013; Самохвалова та ін., 2018). Низка вчених (Амелин и Пашинин, 

1999; Барчукова та ін., 2006; Ландик та ін., 2005; Лапицький та ін., 2017; 

Настольный тенис: руководство длѐ чемпіона…, 2016; Leibovitz, 2014) 

указуять, що ефективним шлѐхом підвищеннѐ результативності й 

покращеннѐ рухової діѐльності ю вдосконаленнѐ в обраному виді спорту. 

Одним із доступних та цікавих длѐ школѐрів видів спорту ю 

настільний теніс. Діти длѐ засвоюннѐ технічних прийомів гри в настільний 

теніс повинні мати належний рівень розвитку рухових ѐкостей. Саме тому 

проблема пошуку ефективних шлѐхів розвитку рухових ѐкостей, 

підвищеннѐ рухової активності й покращеннѐ фізичного здоров’ѐ в дітей 

визначаю актуальність даного дослідженнѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Г.П. Іванов, аналізуячи тенденції 

розвитку сучасного тенісу, зазначаю, що техніко-тактична модель гравцѐ не 

раз зміняваласѐ, але завжди найважливішими показниками були: 

- рухова координаціѐ; 

- м’ѐзові відчуттѐ тенісиста: відчуттѐ часу, ракетки, м’ѐча, підлоги, 

відстані та ін.; 

- психомоторна стійкість і урахуваннѐ природної асиметрії; 

- витривалість; 

- мотиваціѐ до перемоги; 

- ігровий інтелект (Біосоціокультурні та педагогічні аспекти 

фізичного вихованнѐ і спорту: матеріали Всеукр. наук. конф., 2000).  

Гра в теніс – універсальна рухова діѐльність, головноя перевагоя 

ѐкої ю різноманітний вплив на організм за видами навантаженнѐ, об’юму 

рухових дій, інтенсивності. Теніс маю безмежні можливості длѐ 

вдосконаленнѐ в будь-ѐкому віці, велику кількість техніко-тактичних 

завдань длѐ інтелектуального розвитку й безліч ігрових ситуацій длѐ 

тренуваннѐ психіки (Настільний теніс…, 2000). 

Аналіз літературних джерел даю визначеннѐ руховим ѐкостѐм ѐк окремі 

сторони моторики лядини. Вони проѐвлѐятьсѐ в однаковій формі рухів та 
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енергетичного забезпеченнѐ і маять аналогічні фізіологічні й біомеханічні 

механізми, роботи м’ѐзів. До основних рухових ѐкостей належать: сила, 

швидкість, витривалість, гнучкість і спритність (Носко та Архипов, 2013). 

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати й 

експериментально перевірити методику застосуваннѐ настільного тенісу 

длѐ розвитку рухових ѐкостей дітей на початковому етапі тренуваннѐ.  

Длѐ вирішеннѐ поставлених задач і перевірки вихідних положень 

використовувалисѐ такі методи дослідження: 

- теоретичні: аналіз і узагальненнѐ наукової, психолого-педагогічної 

та навчально-методичної літератури, методи моделяваннѐ, 

концептуально-порівнѐльного та структурно-системного аналізів, ѐкі дали 

можливість з’ѐсувати сучасний стан теорії і практики організації навчально-

виховного процесу, систематизувати й узагальнити інформація про 

досліджуваний об’юкт; 

- емпіричні: опитуваннѐ, педагогічне спостереженнѐ, антропометріѐ; 

- педагогічний експеримент – проводитьсѐ з метоя перевірки 

ефективності впливу впровадженої методики розвитку рухових ѐкостей 

засобами настільного тенісу; 

- методи статистичної обробки даних використовувалисѐ длѐ 

опрацяваннѐ експериментальних результатів дослідженнѐ з метоя їх 

ѐкісного та кількісного аналізу й обґрунтуваннѐ висновків. 

Виклад основного матеріалу. Робота виконана на базі ОДЮСША 

м. Чернігова. В експерименті взѐли участь спортсмені початкової групи 

навчаннѐ відділеннѐ настільний теніс, 60 осіб, з числа ѐких було сформовано 

контрольну групу (КГ) 30 осіб та експериментальну групу (ЕГ) 30 осіб.  

Розроблена методика вклячала: навчально-методичні рекомендації 

з тренуваннѐ, програми тренувальних занѐть, комплекси навчальних 

імітаційних вправ, комплекси вправ длѐ розвитку рухових ѐкостей. 

На перших занѐттѐх ми закладали фундамент рухової підготовки. 

Клячовим принципом початкового етапу з настільного тенісу було 

збереженнѐ інтересу до занѐть, формуваннѐ стійкої мотивації та потреби в 

руховій активності. У цей період ми навчали дітей подачі, «утримання» 

(перебивання) м’ѐча в грі та ведення рахунку. Займалисѐ вивченнѐм 

ігрових ситуацій на тренуванні, що дозволѐло зрозуміти сенс гри. Багато 

завдань вирішувалосѐ невимушено в ігрових умовах. 

Розглѐдаячи особливості рухових дій у настільному тенісі, необхідно 

звернути увагу на так звану «тенісну координація», ѐка необхідна гравця в 

непередбачуваних стресових ситуаціѐх, особливо в умовах дефіциту часу 
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перед ударом. Якщо гравця притаманна цѐ здібність, то він невимушено, 

автоматично адекватно обираю необхідний рух у складних умовах, рухова 

діѐ виконуютьсѐ швидко і маю раціональний характер (Настільний теніс…, 

2000). Саме тому розвитку координації приділѐласѐ особлива увага. 

Дослідженнѐ рівнѐ розвитку рухових ѐкостей проводилосѐ на початку 

та в кінці року, була сформована контрольна та експериментальна групи, усі 

досліджувані належали до основної групи. Діти контрольної групи займалисѐ 

за звичноя структуроя занѐттѐ, комплекси вправ вклячали звичайні ЗРВ; діти 

експериментальної групи максимально використовували спеціальні вправи 

настільного тенісу. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань нами були обрано 

низку вправ длѐ тестуваннѐ рівнѐ фізичної підготовки: швидкість – біг на 

60 метрів, с; витривалість – 1000, м; сила – підніманнѐ у сід за 1 хв, (разів); 

спритність – «човниковий» біг 4 х 9 м, сек., гнучкість – нахил тулуба вперед, 

см. Оціняваннѐ проводилосѐ за п’ѐтибальноя шкалоя. 

На початку навчального року в контрольній групі незадовільний 

рівень розвитку рухових здібностей показали 20 % учнів; задовільний – 

50 %, добрий – 30 %; результати фізичної підготовленості на відмінно не 

показав жоден досліджуваний (рис. 1).  

 
Рис. 1. Показники фізичної підготовленості спортсменів контрольної 

та експериментальної груп на початку року у % 
 

На початку нашого дослідженнѐ незадовільний рівень розвитку 

рухових ѐкостей в експериментальній групі спостерігавсѐ в 10 %; 

задовільний – 60 %; достатній рівень – 30 %. 

Наприкінці експерименту в контрольній групі не виѐвлено учнів із 

незадовільним рівнем розвитку рухових здібностей, задовільний рівень 

маять 40 %; добрий рівень маять 50 % учнів, а відмінно – 10 %. 

Порівнѐльний аналіз отриманих даних на початку та в кінці експерименту в 
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контрольній групі представлено на рис. 2. 

В експериментальній групі незадовільний рівень фізичної підготовки 

на початку року показали 10 % учнів, в кінці року жоден з учнів за своїми 

показниками на був віднесений до цього рівнѐ. Задовільно показали 10 % 

учнів, добре – 60 %, а відмінно – 20 %. 

З рухових ѐкостей, ѐкі характеризуять фізичний стан дитини, ми 

обрали ті, ѐкі найкраще й різнобічно оціняять фізичний розвиток учнів, а 

саме: витривалість, силу, швидкість і спритність. 

У кінці навчального року серед дітей, ѐкі займалисѐ за 

експериментальноя методикоя, 10 % показали задовільний рівень 

фізичної підготовки за досліджуваними показниками; 60 % – достатній, 

середній рівень; 30 % – високий рівень фізичної підготовки. 

Нами проведений порівнѐльний аналіз рівнѐ фізичної підготовленості в 

кінці року длѐ експериментальної і контрольної груп (рис. 2).  

 
Рис. 2. Показники фізичної підготовленості спортсменів контрольної 

та експериментальної груп у кінці року у % 
 

Порівнѐльний аналіз показників фізичної підготовленості 

експериментальної та контрольної групи дозволив зробити висновок про 

позитивний вплив методики розвитку рухових ѐкостей із використаннѐм 

засобів настільного тенісу. Так, у двох групах показники задовільного 

фізичного розвитку маять 40 % учнів контрольної групи і набагато менше – 

10 % учнів експериментальної групи. Достатній рівень фізичної підготовки 

відмічаютьсѐ у 50 % контрольної і 60 % експериментальної групи. 30 % 

учнів, ѐкі займалисѐ зі зміненим змістом занѐттѐ, протѐгом навчального 

року показали високий рівень фізичної підготовки, а в контрольній групі 

таких учнів тільки 10 %.  

Тестуваннѐ розвитку рухових ѐкостей проводилосѐ й за допомогоя 
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спеціальних тестів. Використовувалисѐ десѐть тестів, ѐкі відображаять 

розвиток рухових ѐкостей та формуваннѐ основних рухових дій під час гри 

в настільний теніс. Тестуваннѐ проводилосѐ на початку і в кінці 

експерименту, отримані результати були цікавими длѐ тренера, дозволѐли 

проаналізувати особистий розвиток та рівень формуваннѐ рухової функції 

кожного спортсмена окремо, але маять великий масив даних і потребуять 

представленнѐ в окремій роботі.  

Висновки. Длѐ успішного оволодіннѐ технікоя гри в настільний теніс 

достатньо поверхневого уѐвленнѐ про виконаннѐ ігрових рухів. Ефективним 

доповненнѐм класичного навчально-тренувального процесу ю використаннѐ 

імітаційних вправ, мета ѐких – не допустити виконаннѐ помилок в ігровій 

діѐльності. Важливу роль в успішній ігровій діѐльності відіграю техніко-

тактична підготовка, метоя ѐкої ю правильне вирішеннѐ ігрового завданнѐ 

шлѐхом раціонального вибору сил та часу длѐ досѐгненнѐ спортивного 

результату, ѐкий базуютьсѐ на достатньому рівні розвитку рухових ѐкостей.  

Порівнѐльний аналіз показників рухової підготовленості 

експериментальної й контрольної груп дозволив зробити висновок про 

позитивний вплив розробленої методики розвитку рухових ѐкостей 

засобами настільного тенісу. У двох групах показники задовільного 

рухового розвитку маять: 40 % учнів контрольної групи і 10 % учнів 

експериментальної групи. Середній рівень рухової підготовленості 

відмічаютьсѐ у 50 % контрольної групи і 60 % експериментальної. 30 % 

учнів, ѐкі займалисѐ за експериментальноя методикоя, маять високий 

рівень рухової підготовленості, а в контрольній групі таких учнів лише 10 %.  

Проаналізувавши особливості та структуру занѐть із використаннѐм 

засобів настільного тенісу, можна дати практичні рекомендації тренерам, 

дотриманнѐ ѐких забезпечить зміцненнѐ здоров’ѐ, підтримку 

працездатності й розвиток функціональних системи організму. Ураховуячи 

ці особливості, тренер може використовувати засоби настільного тенісу під 

час фізичного вихованнѐ школѐрів. 

Перспективним напрямком подальшого дослідження вважаюмо 

аналіз та представленнѐ результатів впливу експериментальної методики 

на рівень техніко-тактичної підготовленості яних тенісистів. 
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РЕЗЮМЕ 
Давыдова Наталья, Пономаренко Олег, Гришко Лариса, Скачек Андрей. 

Развитие двигательных качеств детей на начальном этапе тренировки средствами 
настольного тенниса. 

В статье рассмотрены проблемы усовершенствованиѐ физического 
воспитаниѐ школьников. Особое внимание уделено развития двигательных качеств 
средствами настольного тенниса. Проведенный эксперимент позволил 
разработать методику развитиѐ двигательных качеств школьников в процессе 
физического воспитаниѐ средствами настольного тенниса во внеурочное времѐ. 
Полученные данные свидетельствуят об эффективности внедрениѐ 
экспериментальной методики. 

Цель работы – разработать теоретически обосновать и экспериментально 
проверить методику применениѐ настольного тенниса длѐ развитиѐ двигательных 
качеств детей на начальном этапе тренировки. 

Длѐ решениѐ поставленных задач и проверки исходных положений 
использовались следуящие методы исследования: теоретические: анализ и 
обобщение научной, педагогической и учебно-методической литературы, методы 
моделированиѐ, концептуально-сравнительного и структурно-системного 
анализов, позволивших выѐснить современное состоѐние теории и практики 
организации учебно-воспитательного процесса, систематизировать и обобщить 
информация об изучаемом объекте; эмпирические: опрос тренеров, педагогическое 
наблядение; педагогический эксперимент – проводитсѐ в целѐх проверки 
эффективности влиѐниѐ внедренной методики развитиѐ двигательных качеств 
средствами настольного тенниса; методы статистической обработки данных 
использовались длѐ проработки экспериментальных результатов исследованиѐ с 
целья их качественного и количественного анализа и обоснованиѐ выводов. 

Научная новизна заклячаетсѐ в усовершенствовании процесса физического 
воспитаниѐ школьников во внеурочное времѐ. 

Сравнительный анализ показателей двигательной подготовленности 
экспериментальной и контрольной групп позволил заклячить положительное 
влиѐние разработанной методики развитиѐ двигательных качеств средствами 
настольного тенниса. Проанализировав особенности и структуру занѐтий с 
использованием средств настольного тенниса, можно дать практические 
рекомендации тренерам, соблядение которых обеспечит укрепление здоровьѐ, 
поддержание работоспособности и развитие функциональной системы организма. 

Ключевые слова: физическое воспитание, двигательные качества, 
настольный теннис. 

SUMMARY 
Davydova Nataliia, Ponomarenko Oleh, Hryshko Larysa, Skachek Andrii. 

Development of children’s motor skills at the initial stage of training by means of table 
tennis. 

The article considers the problems of improving physical education of schoolchildren, 
special attention is paid to the development of motor skills by means of table tennis. The 
experiment has allowed to develop a methodology of developing students’ motor skills in the 
process of physical education by means of table tennis in extracurricular activities. The obtained 
data indicate the effectiveness of the implementation of the experimental methodology. 

The purpose of the work is to develop, theoretically substantiate and experimentally 
test the methodology of using table tennis for the development of motor skills of children at 
the initial stage of training. 
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The following research methods were used to solve the tasks and check the initial 
provisions: theoretical: analysis and generalization of scientific, pedagogical and educational 
literature, modeling methods, conceptual-comparative and structural-systemic analysis, 
which made it possible to clarify the current state of theory and practice of the educational 
process organization, systematize and summarize information about the object under study; 
empirical: survey of trainers, pedagogical observation; pedagogical experiment – were 
conducted in order to test the effectiveness of the implemented methodology of developing 
motor skills by means of table tennis; methods of statistical data processing were used to 
process the experimental results of the study in order to qualitatively and quantitatively 
analyze them and substantiate the conclusions. 

The scientific novelty lies in improving the process of physical education of 
schoolchildren in extracurricular activities. 

The comparative analysis of the indicators of motor readiness of the experimental and 
control groups has allowed to draw a conclusion about the positive influence of the proposed 
methodology of developing motor skills by means of table tennis. After analyzing the 
features and structure of classes with the use of table tennis, the practical advice to coaches 
was given, compliance with which will ensure good health, maintain efficiency and promote 
development of functional body systems. 

Key words: physical education, motor skills, table tennis. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ТА 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 
 

Розкрито зміст і особливості реалізації педагогічних умов, спрѐмованих на 
підвищеннѐ ѐкості підготовки студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» до 
професійної діѐльності загалом та до реалізації змісту природничої та 
громадѐнської освіти зокрема. Такими умовами стали: 1) стимуляваннѐ мотивації 
майбутніх учителів початкової школи до реалізації змісту природничої та 
громадѐнської освіти; 2) удосконаленнѐ змісту підготовки майбутніх учителів 
початкової школи на основі інтегративного підходу; 3) використаннѐ дидактичного 
потенціалу навчальних екскурсій у практичній підготовці вчителів початкової 
школи; 4) використаннѐ інноваційних форм, інтерактивних методів та технологій 
навчаннѐ в підготовці вчителів початкової школи; 5) оновленнѐ навчально-
методичного забезпеченнѐ підготовки майбутніх учителів початкової школи до 
реалізації змісту природничої та громадѐнської освіти. Виокремлено дисципліни, 
теми, зміст, форми, методи та засоби, ѐкі було впроваджено в межах дослідженнѐ. 
Охарактеризовано найбільш цікаві занѐттѐ та види роботи на них. Окремі 
результати роботи представлено на авторському YouTube-каналі за покликаннѐм 
https://www.youtube.com/channel/UCZ-UMimqnsoCJbjUON-YUGQ.  

Ключові слова: педагогічні умови, майбутні вчителі початкової школи, 
природнича і громадѐнська освіта. 
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Постановка проблеми. Темпи реформуваннѐ сучасної системи освіти, 

диджиталізаціѐ та стрімкий розвиток різних видів комунікації, вимоги НУШ 

актуалізували проблему ѐкісної фахової підготовки майбутніх учителів. Це 

аргументовано загальними процесами інтенсифікації політичних, 

економічних, науково-технічних, соціокультурних змін ѐк на глобальному, так 

і на регіональному рівнѐх; усвідомленнѐм того, що вчитель, ѐкий маю 

сформовані інтегральну, загальні, фахові компетентності, ю найважливішим 

рушіюм розвитку суспільства на засадах демократії та активної громадѐнської 

позиції, чинником усуненнѐ суперечностей між запитами сьогоденнѐ й 

сучасноя парадигмоя освіти. Тому основним результатом роботи вчителѐ 

початкових класів стаю формуваннѐ майбутнього громадѐнина, длѐ ѐкого 

демократичне громадѐнське суспільство ю осередком розкриттѐ творчих 

можливостей, задоволеннѐ особистих і суспільних інтересів. 

Аналіз актуальних досліджень. Упродовж останнього десѐтиріччѐ 

українські науковці активно працяять над проблемами фахової підготовки 

здобувачів вищої освіти, досліджуять загальні питаннѐ навчаннѐ й 

вихованнѐ, реформуваннѐ освіти, різні аспекти сучасної освітньої політики, 

тенденції розвитку освіти, підготовки виробничого й педагогічного 

персоналу, педагогічної компаративістики (В. Андрущенко, Н. Бідяк, І. Бех, 

В. Бондар, О. Матвіюнко, М. Марусинець, І. Пальшкова, Р. Пріма, 

О. Савченко, С. Сисоюва, В. Третько, Л. Хомич, І. Шапошнікова та ін.). 

Посутня роль у нашому науковому пошуку відіграять праці зарубіжних 

і українських учених із проблем природничої освіти (Т. Байбара, Г. Гільберг 

Н. Матѐш, А. Степаняк та ін.), основ демократичного громадѐнства й прав 

лядини, методичних оріюнтирів із їх формуваннѐ в учнів і студентської молоді 

(Р. Голлоб (R. Gollob), П. Крапф (P. Krapf), Р. Ніемі (R. Niemi), (W. Weidinger), 

В. Арешонков, Н. Бахмат, О. Овчарук та ін.); можливостей інтеграції змісту 

освіти (Б. Ніколеску (В. Nicolescu), Дж. Пуршова (J. Puršova), І. Большакова, 

В. Ільченко, В. Нічішина, Т. Яніцка-Панек та ін.); застосуваннѐ цифрових 

технологій в освітньому процесі в умовах реального й віддаленого навчаннѐ 

(Ш. Бургшталер (Sh. Burgstahler), В. Імбер, О. Кубатко та ін.); ролі музейної 

педагогіки в системі сучасної освітньої парадигми (Р. Патер (R. Pater), 

О. Довгий, О. Караманов, О. Красько, Н. Філіпчук, Д. Щербак та ін.); 

дидактичного значеннѐ робочих зошитів на друкованій основі (А. Лікарчук, 

Н. Матѐш, Є. Невюдомська, О. Твердохліб та ін.), картографічних навчальних 

посібників у процесі навчаннѐ здобувачів загальної середньої та вищої освіти 

(Л. Даценко, В. Остроух та ін.). 
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Мета статті – охарактеризувати педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до реалізації змісту природничої та 

громадѐнської освіти й особливості їх утіленнѐ у практику роботи ЗВО.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 

такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз, синтез, систематизаціѐ), що даю 

змогу обґрунтувати вихідні положеннѐ дослідженнѐ; індукціѐ, дедукціѐ ‒ длѐ 

визначеннѐ й обґрунтуваннѐ педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до досліджуваної діѐльності. 

Виклад основного матеріалу. У процесі дослідженнѐ обґрунтовано, що 

модернізаціѐ підготовки студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» 

передбачаю: чітке формуляваннѐ мети з урахуваннѐм потреб студентів, 

вимог професійного стандарту та стандарту вищої освіти з підготовки 

бакалаврів ціюї спеціальності, вимог нормативних документів НУШ, 

Державного стандарту початкової освіти, серед галузей ѐкого провідне місце 

займаять природнича і громадѐнська та історична; використаннѐ 

інноваційних методик, інтерактивних методів навчаннѐ; трансформація 

змісту фахових дисциплін та самостійної роботи; підвищеннѐ мотивації до 

професійної діѐльності тощо. Тому ефективна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи можлива за наѐвності таких педагогічних умов: 

1) стимуляваннѐ мотивації майбутніх учителів початкової школи до реалізації 

змісту природничої та громадѐнської освіти; 2) удосконаленнѐ змісту 

підготовки майбутніх учителів початкової школи на основі інтегративного 

підходу; 3) використаннѐ дидактичного потенціалу навчальних екскурсій у 

практичній підготовці вчителів початкової школи; 4) використаннѐ 

інноваційних форм, інтерактивних методів та технологій навчаннѐ в 

підготовці вчителів початкової школи; 5) оновленнѐ навчально-методичного 

забезпеченнѐ підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації 

змісту природничої та громадѐнської освіти. 

Прогресивні ідеї найкращих зразків вітчизнѐної педагогічної 

спадщини, ювропейського та світового освітнього простору імплементовані 

в цих педагогічних умовах за такими підходами: «наскрізний» (реалізаціѐ в 

змістово-методичному забезпеченні різних освітніх компонентів), 

«навчаннѐ через участь» (залученнѐ учасників освітнього процесу до 

безпосередньої діѐльності, практичного розв’ѐзаннѐ питань у колективі, 

спільноті), «зануреннѐ, проживаннѐ зсередини» (длѐ формуваннѐ в 

студентів складників власної природничої та громадѐнської 

компетентності), рефлексіѐ власного досвіду й свідоме опануваннѐ 

необхідних умінь і навичок длѐ формуваннѐ клячових компетентностей в 
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учнів (формуваннѐ фахових компетентностей). Ці підходи ґрунтовані на 

теоретичних ідеѐх і практичних рекомендаціѐх міжнародних партнерів із 

проблем освіти длѐ демократичного громадѐнства, культури демократії та 

прав лядини. Клячовий момент таких засад полѐгаю у визнанні того, що 

кожен освітній компонент маю потенціал длѐ наскрізної громадѐнської 

освіти (Barrett, 2016; Gollob, Krapf, & Weidinger, 2010).  

У контексті реалізації першої умови – «стимуляваннѐ мотивації 

майбутніх учителів початкової школи до реалізації змісту природничої та 

громадѐнської освіти» – узѐто до уваги той факт, що студенти маять різний 

рівень мотивації та практичний досвід. Мотивація та педагогічну рефлексія 

майбутніх учителів початкової школи ми активізували за допомогоя вправ із 

доробку міжнародних партнерів у Швейцарсько-Українському проюкті 

«Розвиток громадѐнських компетентностей в Україні – DOCCU» (Про проюкт, 

2021), «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії 

та Палестині» (CPEA-LT-2017/10037), «Упровадженнѐ демократичних 

цінностей у процес підготовки вчителѐ початкової школи в Україні та 

Норвегії». За результатами роботи в цих проюктах створено кейс методичних 

матеріалів, ѐкі наскрізно впроваджено в процес вивченнѐ здобувачами вищої 

освіти освітніх компонентів, пов’ѐзаних із природничоя та громадѐнськоя 

освітоя, методикоя їх викладаннѐ в початковій школі. 

Друга педагогічна умова – «удосконаленнѐ змісту підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на основі інтегративного 

підходу» – передбачала вдосконаленнѐ змісту фахової підготовки за 

рахунок занѐть, розроблених за ідеѐми міждисциплінарної інтеграції з 

домінуваннѐм освітніх компонентів (зі змістом природничої і 

громадѐнської освіти та методик їх викладаннѐ). Інтегровані занѐттѐ 

проведені ѐк за традиційними формами організації освітнього процесу, так 

і за неформальними (у музейному середовищі, виставкових центрах). 

Плануваннѐ та проюктуваннѐ інтегрованих занѐть оріюнтовані на стратегічні 

цілі: створеннѐ умов длѐ набуттѐ студентами діювого досвіду участі в 

інтегрованих занѐттѐх – зануреннѐ, «проживаннѐ зсередини», що сприѐло 

формування таких складників компетентності особистості, ѐк цінності й 

ставленнѐ (інтеграціѐ на основі освітнього компонента «Основи 

природознавства та громадѐнської освіти»); підготовка майбутніх фахівців 

до організації та проведеннѐ інтегрованих занѐть із молодшими 

школѐрами – рефлексіѐ власного досвіду, свідоме опануваннѐ необхідних 

умінь і навичок (фахові методики) (Vasіutina & Kondratiuk, 2021).  
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Найбільшу ефективність у підготовці студентів до реалізації змісту 

природничої та громадѐнської освіти засвідчили інтегровані занѐттѐ й 

теми: «Я – Лядина», «Я та інші», «Чи можна використати анабіоз длѐ 

міжпланетних подорожей?», «Роль медіа у формуванні основ 

громадѐнської та соціальної компетентностей в учнів початкової школи» та 

інші. Важливоя длѐ реалізації ціюї педагогічної умови стала переоріюнтаціѐ 

форм організації освітнього процесу з класичних на лекції й практичні 

занѐттѐ з елементами тренінгів, з активним використаннѐм різних 

способів об’юднаннѐ студентів у динамічні гетерогенні пари та групи (за 

допомогоя парних карток, пазлових ілястрацій, пар геометричних фігур 

тощо). Длѐ підготовки майбутніх учителів до реалізації змісту природничої 

та громадѐнської освіти під час інтегрованих занѐть діювими ю вправи з 

доробку міжнародних партнерів, що представлені в різних занѐттѐх на 

ятуб-каналі автора (https://www.youtube.com/channel/UCZ-

UMimqnsoCJbjUON-YUGQ): «Індивідуальний герб «Структура особистості», 

«Світове кафе», «4 кути», метод «Прес», «Інсценізаціѐ», «Візуалізаціѐ 

прав», «Перегони на повітрѐних кулѐх», «Я – неповторний», «Добір парних 

карток» (https://youtu.be/PlD1swVUK8o) (Vasіutina & Kondratiuk, 2021).   

Зміст третьої педагогічної умови – «використаннѐ дидактичного 

потенціалу навчальних екскурсій у практичній підготовці вчителів 

початкової школи» – спрѐмований на розвиток фахових компетентностей 

у майбутніх учителів початкових класів засобами музейної педагогіки через 

інтерактивні виставки й віртуальні екскурсії та методичну підготовку до 

формуваннѐ в учнів основ природознавчої й громадѐнської 

компетентностей у процесі екскурсій. Теми занѐть аргументовані 

робочими програмами освітніх компонентів і завданнѐми дослідженнѐ: 

інтегроване занѐттѐ з основ природознавства та іноземної мови 

«Мінерали. Гірські породи/Minerals. Rocks» 

(https://youtu.be/L0_H6YP9X8k), «Оболонки Землі», «Будова вегетативних 

та генеративних органів рослин», «Рослини природних зон України», 

«Різноманітність тварин», «Краюзнавча робота в початковій школі», 

«Організаційні форми навчаннѐ та форми організації навчальної діѐльності 

учнів. Підготовка вчителѐ до уроків із природничим змістом», «Організаціѐ 

та методика проведеннѐ інтегрованого уроку з курсу «Я досліджуя світ»», 

«Організаціѐ проюктної діѐльності учнів початкових класів», «Методика 

організації та проведеннѐ екскурсій у початковій школі», «Обладнаннѐ та 

наочні посібники природничого спрѐмуваннѐ», «Організаціѐ дослідницької 

https://youtu.be/PlD1swVUK8o
https://youtu.be/L0_H6YP9X8k
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діѐльності учнів природничого спрѐмуваннѐ», «Організаціѐ роботи учнів 

над навчальними проюктами з природничим змістом».  

Застосовано такі основні форми організації освітнього процесу в 

музейному та виставковому середовищі: скавінджер-хант (самостійна 

робота здобувачів освіти без працівника музея (https://youtu.be/Ik33SR-

6Xp4)), квест-рольова гра (студенти самостійно готували доповідь за 

змістом музейних експонатів та організовували групову роботу зі своїми 

одногрупниками) (https://youtu.be/Bed-ACf9Z_w), інтерактивна екскурсіѐ 

(сенсорне дослідженнѐ музейних експонатів, фізичних демонстрацій чи 

хімічних дослідів, з індивідуальним пакетом завдань), квест-екскурсіѐ 

(поюднаннѐ лекції викладача із завданнѐми длѐ роботи в групах/парах).  

Четверта педагогічна умова – «використаннѐ інноваційних форм, 

інтерактивних методів та технологій навчаннѐ в підготовці вчителів 

початкової школи» – стала можливоя длѐ реалізації завдѐки 

систематичному застосування вправ із різних груп інтерактивних технологій 

(кооперативного й колективно-групового навчаннѐ, ситуативного 

моделяваннѐ, опрацяваннѐ дискусійних питань) (Vasіutina, 2021); 

використання інструментарія міжнародних партнерів з упровадженнѐ 

демократії в освіту та постійної зміни видів активності студентів (фізичної, 

соціальної, пізнавальної); застосування інтерактивного програмного засобу 

«MozaBook» (посиленнѐ практичного, проюктивного, дослідницько-

експериментального, регіонального складників професійної підготовки 

майбутніх учителів); підготовці студентів спеціальності 013 «Початкова 

освіта» до формуваннѐ «м’ѐких» навичок («soft skills») у дітей 6-7 років 

засобами театралізованих вправ; підвищення ѐкості підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до реалізації змісту природничої та громадѐнської 

освіти в дистанційних умовах (через застосуваннѐ сучасних освітніх платформ 

і цифрових додатків «Moodle», «Google Jamboard», «Google Meet», «Art and 

Culture», «Google Forms», «Kahoot!», QR-кодів в умовах синхронної та 

асинхронної взаюмодії). 

Зміст п’ѐтої педагогічної умови – «оновленнѐ навчально-

методичного забезпеченнѐ підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до реалізації змісту природничої та громадѐнської освіти» – 

спрѐмований на систематичне застосуваннѐ авторських зошитів на 

друкованій основі та впровадженнѐ сучасних картографічних посібників у 

процес фахової підготовки у ЗВО. Длѐ досѐгненнѐ поставлених цілей 

створено робочі зошити на друкованій основі поліфункціонального типу з 

основ природознавства, методик викладаннѐ освітніх галузей 

https://youtu.be/Ik33SR-6Xp4
https://youtu.be/Ik33SR-6Xp4
https://youtu.be/Bed-ACf9Z_w


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

138 

«Природознавство»/«Природнича» і 

«Суспільствознавство»/«Громадѐнська та історична», спецкурсу «Основи 

проюктно-дослідницької діѐльності учнів початкової школи». Зміст робочих 

зошитів повністя увідповіднений із робочоя програмоя освітніх 

компонентів. Завдѐки таким матеріалам став можливим дидактичний 

супровід майбутніх учителів на різних занѐттѐх у ЗВО (практичних, 

семінарських, лабораторних), а також організаціѐ самостійної роботи.  

Органічним доповненнѐм до ціюї педагогічної умови послугувало 

використаннѐ сучасних картографічних посібників у підготовці студентів 

спеціальності 013 «Початкова освіта» до професійної діѐльності. Таку 

роботу організовано за двома напрѐмами: 1) співпрацѐ з Державним 

науково-виробничим підприюмством «Картографіѐ» (теми: «Види 

картографічної продукції та методика роботи з нея» 

(https://youtu.be/eczXSgddqfc), «Дидактичні можливості картографічних 

посібників длѐ формуваннѐ основ громадѐнської компетентності учнів у 

процесі реалізації змісту освітніх галузей «Природнича» і «Громадѐнська та 

історична» у курсі «Я досліджуя світ» 

(https://www.youtube.com/channel/UCZ-UMimqnsoCJbjUON-YUGQ)); 

2) розробленнѐ занѐть із освітніх компонентів на основі використаннѐ 

картографічних посібників (атласів, електронних посібників, контурних, 

інтерактивних, стінних і настільних карт, глобусів, рельюфних карт та 

моделей). Упродовж реалізації цього напрѐму в умовах дистанційного 

навчаннѐ, ефективноя була групова й індивідуальна робота з 

картографічними посібниками в додатку «Google Jamboard». Зокрема, 

розроблено занѐттѐ за темами «Моѐ Батьківщина – Україна» 

(https://youtu.be/MCtW4YRETeI) та «Організаціѐ проюктної діѐльності учнів 

суспільствознавчого спрѐмуваннѐ» (https://youtu.be/28tZcULyb9E).  Зміст 

роботи під час втіленнѐ ціюї педумови аргументований фаховими 

методиками, базований на ідеѐх міжнародних проюктів, що реалізовані 

протѐгом періоду дослідженнѐ: «Упровадженнѐ демократичних цінностей 

у процес підготовки вчителѐ початкової школи в Україні та Норвегії» і 

«Розвиток громадѐнських компетентностей в Україні – DOCCU». 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації змісту 

природничої та громадѐнської освіти. Отримані теоретичні й практичні 

результати становлѐть основу длѐ подальшого вивченнѐ задекларованого 

питаннѐ в контексті посиленнѐ двосторонньої ефективної взаюмодії із 

https://youtu.be/eczXSgddqfc
https://www.youtube.com/channel/UCZ-UMimqnsoCJbjUON-YUGQ)
https://youtu.be/MCtW4YRETeI
https://youtu.be/28tZcULyb9E
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зарубіжними партнерами щодо діювих механізмів упровадженнѐ 

демократії в освітній процес ЗВО длѐ підготовки майбутніх учителів 

початкової школи, з оглѐду на тенденції вітчизнѐної і зарубіжної освітньої 

політики; розробленнѐ й упровадженнѐ ефективного змісту, форм, 

методів, засобів длѐ формуваннѐ інтегральної, загальних і фахових 

компетентностей студентів в умовах змішаного навчаннѐ; створеннѐ умов 

длѐ професійного самовдосконаленнѐ вчителів школи І ступенѐ в межах 

післѐдипломної педагогічної освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Васютина Татьяна. Педагогические условиѐ длѐ подготовки будущих учителей 

начальной школы длѐ реализации содержаниѐ естественного и гражданского 
образованиѐ. 

Раскрыты содержание и особенности реализации педагогических условий, 
направленных на улучшение качества подготовки студентов специальности 013 
«начальное образование» длѐ профессиональной деѐтельности в целом и внедрение 
содержаниѐ естественного и гражданского образованиѐ в частности. Следуящими 
условиѐми были: 1) стимулирование мотивации будущих учителей начальной школы 
длѐ реализации содержаниѐ естественного и гражданского образованиѐ; 
2) улучшение содержаниѐ подготовки будущих учителей начальной школы на основе 
интегративного подхода; 3) использование дидактического потенциала 
образовательных экскурсий во времѐ практической подготовки учителей начальной 
школы; 4) использование инновационных форм, интерактивных методов и 
технологий обучениѐ во времѐ подготовки учителей начальной школы; 
5) обновление образовательной и методологической поддержки подготовки 
будущих учителей начальной школы длѐ реализации содержаниѐ естественного и 
гражданского образованиѐ. Дисциплины, темы, содержание, формы, методы и 
средства, которые были реализованы в исследовании, различаятсѐ. 
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Характеризуятсѐ самые интересные классы и типы работы на них. Отдельные 
результаты работы представлены на авторском канале на YouTube, по 
https://www.youtube.com/channel/uczz-umimqnsocjbjuon-yugqqq. 

Ключевые слова: педагогические условиѐ, будущие учителѐ начальной школы, 
естественное и гражданское образование. 

SUMMARY 
Vasіutina Tеtіana. Pedagogical conditions of future primary school teachers training 

for implementation of the natural and civic education content. 
The content and features of the pedagogical conditions implementation which are aimed 

at improving the students of 013 specialization “Primary Education” quality training to 
professional activities in general and also to the content of natural and civic education 
implementation in particular. Such conditions are: 1) stimulation of future primary school 
teachers’ motivation to the implementation of the natural and civic education content; 
2) improvment of the of future primary school teachers’ training content on the basis of an 
integrative approach; 3) usage of educational excursions didactic potential in practical training of 
primary school teachers; 4) usage of the innovative forms, interactive teaching methods and 
technologies in the training of primary school teachers; 5) updating of the educational and 
methodological support for the training of future primary school teachers to implement the 
natural and civic education content. The disciplines, topics, content, forms, methods and tools 
that are implemented in the study are highlighted. The most interesting classes and types of 
work on them are described. Some results of the work are presented at the author’s YouTube 
channel (https://www.youtube.com/channel/UCZ-UMimqnsoCJbjUON-YUGQ). 

Key words: pedagogical conditions, future primary school teachers, natural and civic 
education. 
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навчальної дисципліни. Організаціѐ проюктної діѐльності студентів передбачаю 
теоретико-практичну підготовку їх до професійної проюктної діѐльності. За своюя 
сутністя проюктна діѐльність передбачаю необхідність диференціації навчаннѐ, 
оріюнтації на особистість. 

Ключові слова: проюктна компетентність, освіта, викладач, студент, 
університет. 

 

Постановка проблеми. Проюктна компетентність нерозривно пов’ѐзана 

з проюктноя діѐльністя, володіннѐм проюктними вміннѐми, обґрунтованим 

вибором та оптимізаціюя проюктних рішень у разі їх багатоваріантності, 

здатністя використовувати набуті знаннѐ та вміннѐ в педагогічній діѐльності.  

З одного боку, це пов’ѐзане з проблемоя власне розуміннѐ понѐть 

компетентності, проюктуваннѐ в науковому знанні, з іншого – з проблемоя 

визначеннѐ психологічних умов розвитку проюктної компетентності ѐк 

суб’юктної характеристики майбутнього фахівцѐ. 

Під проюктноя компетентністя розуміять сукупність здатностей та 

настанов, що забезпечуять можливість творчого вирішеннѐ особистістя 

життювих проблем (Петровська, 2016). 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі проюктної компетентності 

присвѐчені праці А. П. Болозовича, А. Д. Григор’юва, Н. В. Матѐш, 

Л. Л. Нікітіної, А. В. Нікуліна, І. О. Осадчої, В. С. Павлова, О. М. Сергеюва, 

І. С. Тулохонова тощо. 

Мета статті – дослідити проюктну компетентність ѐк показник 

особистісного розвитку в сучасному освітньому середовищі. 

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 й узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Проюктна діѐльність студентів у ЗВО 

маю прикладний характер і спрѐмована на вирішеннѐ проблем (завдань), 

сформульованих викладачем у межах навчальної дисципліни. Водночас у 

процесі здійсненнѐ проюктної діѐльності увага студентів маю бути 

спрѐмована на формуваннѐ здатності до розробки і реалізації проюктів у 

майбутній професійній діѐльності – одніюї з необхідних компетенцій. 

Безумовноя перевагоя проюктної діѐльності, ѐка реалізуютьсѐ студентами 

в ЗВО, ю можливість вирішеннѐ низки освітніх завдань: розвиток навичок 

аналізу проблем, постановки цілей, розробки та вибору альтернатив у 

вирішенні проблем, оцінки наслідків ухвалених рішень, роботи в команді.  
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Проюктне навчаннѐ стимуляю й посиляю позитивну мотивація до 

навчаннѐ, оскільки воно: особистісно-оріюнтоване; активізую безліч 

дидактичних підходів – навчаннѐ у процесі діѐльності, незалежні занѐттѐ, 

спільне навчаннѐ, мозковий штурм, рольові ігри, евристичне та проблемне 

навчаннѐ, дискусіѐ, командне навчаннѐ; самомотивувальне, що означаю 

зростаннѐ інтересу та залученнѐ до роботи під час її виконаннѐ; підтримую 

педагогічні цілі в когнітивній, афектній та психомоторній галузѐх на всіх 

рівнѐх – знаннѐ, розуміннѐ, застосуваннѐ, аналіз, синтез; дозволѐю вчитисѐ 

на власному досвіді та досвіді інших безпосередньо в конкретній справі; 

приносить задоволеннѐ студентам, ѐкі бачать продукт власної праці. 

За самоя своюя сутністя проюктна діѐльність передбачаю 

необхідність диференціації навчаннѐ, оріюнтації на особистість студента, 

його потреби й можливості, ґрунтуютьсѐ на принципах співпраці і залученнѐ 

студентів в активні види діѐльності. Відповідно, під час освітнього процесу 

робитьсѐ акцент не на пріоритети навчального матеріалу, а на розвиток 

особистості студентів, виходѐчи з їхніх інтересів, умінь, можливостей 

(Бондар, 2021). 

Організаціѐ проюктної діѐльності студентів передбачаю теоретико-

практичну підготовку їх до професійної проюктної діѐльності вчителѐ, 

зокрема засвоюннѐ знань і вмінь щодо ефективного розробленнѐ й 

реалізації проюктів у сфері навчаннѐ.  

Проюктна діѐльність студента (учителѐ) починаютьсѐ з педагогічного 

проюктуваннѐ – креативної, інноваційної діѐльності, спрѐмованої на 

створеннѐ нового продукту, – передбачаю реалізація відповідного 

продукту за допомогоя діювих технологій і завершуютьсѐ підсумковоя 

рефлексіюя, ѐка, поза іншим, потребую від студента (учителѐ) виѐву 

особистісного ставленнѐ до результату діѐльності. Залежно від масштабу й 

рівнѐ взаюмозалежності продукти проюктної діѐльності поділѐять на 

проюкти, мультипроюкти, портфелі проюктів тощо. Під проюктом найчастіше 

розуміять, з одного боку, модель певної системи, а з іншого, – процес 

цілеспрѐмованого створеннѐ чи реконструяваннѐ певної системи, цикл 

продуктивної діѐльності, спрѐмованої на досѐгненнѐ конкретного 

результату. Педагогічний проюкт – це продукт творчої інноваційної 

педагогічної діѐльності, що становить задум розв‘ѐзаннѐ проблеми в 

майбутній навчально-виховній роботі, спрѐмованій на гармонійний 

розвиток інтелектуально-духовної сфери зростаячої особистості. 

Проюктна педагогічна діѐльність у системі професійної підготовки 

майбутнього вчителѐ даю змогу формувати й розвивати проюктну 
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компетентність. Важливість ціюї компетентності в особистісно-професійному 

зростанні майбутнього вчителѐ зумовлена актуальністя проюктно-

технологічного типу організаційної культури педагогічної діѐльності. 

Необхідноя умовоя успішної організації проюктної діѐльності студентів 

ю належний рівень підготовки викладача, ѐкий маю вміти проюктувати 

навчальне занѐттѐ з використаннѐм інформаційно-комунікаційних та інших 

технологій. У процесі формуваннѐ проюктної компетентності майбутнього 

вчителѐ завданнѐ викладача – зробити проюктну діѐльність студента (під час 

самонавчаннѐ, виконаннѐ наукового дослідженнѐ чи на занѐттѐх у виші, чи в 

процесі активної педагогічної практики в школі) позитивно мотивованоя на 

всіх етапах. Важливу роль у цьому відіграять методи навчаннѐ, а саме: 

діалогуваннѐ, аналіз конкретної навчально-виховної ситуації, педагогічне 

моделяваннѐ, метод проюктів, мозковий штурм, рольова гра, дослідницькі 

методи, комплексний метод роботи з комп‘ятером у гіперсередовищі тощо. 

Методи навчаннѐ, виражені в індивідуальній формі, стимуляять самостійну 

професійно-методичну творчість студентів. Методи, виражені в парній, 

груповій формах навчаннѐ студентської молоді, забезпечуять інтерактивний 

характер навчальної професійно-педагогічної діѐльності (Кучерук, 2013). 

Аналіз педагогічної практики і теоретичних досліджень дозволив 

визначити проюктну діѐльність ѐк засіб формуваннѐ професійної 

компетентності, розвиток ѐкої відбуваютьсѐ через набуттѐ професійно 

важливих ѐкостей майбутніх учителів та формуваннѐ їх клячових 

компетентностей. Під проюктноя діѐльністя майбутнього вчителѐ 

розумітимемо сукупність дій, ѐкі призводѐть до досѐгненнѐ поставленої мети 

щодо дослідженнѐ та розв’ѐзаннѐ професійно-оріюнтованих та фахових задач.  

Метод проюктів передбачаю певну сукупність навчально-пізнавальних 

прийомів, ѐкі дозволѐять вирішувати ту чи іншу проблему в ході самостійних 

дій студентів із обов’ѐзковоя презентаціюя цих результатів. Основні вимоги 

до використаннѐ методу проюктів: наѐвність значущої проблеми (завданнѐ), 

що вимагаю інтегрованого знаннѐ, дослідницького творчого пошуку длѐ її 

вирішеннѐ; практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних 

результатів; самостійна (індивідуальна, парна, групова) діѐльність студентів; 

структуруваннѐ змістової частини проюкту (із зазначеннѐм поетапних 

результатів); використаннѐ дослідницьких методів, ѐкі передбачаять певну 

послідовність дій; визначеннѐ проблеми та похідних від неї завдань 

дослідженнѐ (використаннѐ в ході спільного дослідженнѐ методів «мозковий 

штурм» і «круглий стіл»); висуненнѐ гіпотези; обговореннѐ методів дос-

лідженнѐ (статистичних, експериментальних, спостережень та ін.); обгово-
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реннѐ способів оформленнѐ кінцевих результатів; збір, систематизаціѐ й ана-

ліз отриманих даних; підведеннѐ підсумків, оформленнѐ результатів, їх пре-

зентаціѐ; висновки, висуваннѐ нових проблем дослідженнѐ (Шроль, 2015). 

Щодо проюктної компетентності, то хочемо наголосити на тому, що 

проюктна компетентність нерозривно пов‘ѐзана з проюктноя культуроя, 

проюктноя діѐльністя і процесом проюктуваннѐ, проѐвлѐютьсѐ в 

усвідомленні сенсу та значимості проюктної діѐльності, володінні 

спеціальними знаннѐми, уміннѐми й навичками, обґрунтованому виборі та 

оптимізації проюктних рішень у разі їх багатоваріантності, наѐвності 

здатності застосовувати ці знаннѐ й уміннѐ в конкретній професійній сфері. 

Формуваннѐ проюктної компетентності – один із найважливіших 

оріюнтирів у системі підготовки фахівців. Проюктна компетентність – це 

інтегративна особистісна характеристика суб’юкта діѐльності, що 

виражаютьсѐ у здатності й готовності лядини до самостійної теоретичної та 

практичної діѐльності із розробуи та реалізації проюктів у різних сферах 

соціальної практики на основі особистісно-осмислених принципів 

природо- і культуровідповідності (Нагорна, 2019). 

Від рівнѐ проюктної компетентності викладачів залежить свідоме 

ставленнѐ до пошуку шлѐхів вирішеннѐ та прийнѐттѐ рішень у 

нестандартних ситуаціѐх, здатність до узагальненнѐ практичного досвіду 

освітньої діѐльності закладів вищої освіти. Усвідомленнѐ нагальних освітніх 

проблем та пошук варіантів їх усуненнѐ засобами проюктної діѐльності 

спрѐмовую процес розробки освітніх проюктів і програм з урахуваннѐм 

досвіду міжнародних організацій та перспектив їх реалізації в умовах 

вітчизнѐних закладів вищої освіти. Саме тому заклади вищої освіти маять 

сприѐти формування проюктної компетентності викладачів, створяячи 

можливості їх ефективного залученнѐ до проюктної діѐльності щодо 

отриманнѐ грантів длѐ проюктів міжнародної співпраці задлѐ розвитку 

потенціалу вищої освіти та обміну кращими практиками (Андрйчук, 2020). 

Формуваннѐ проюктних компетенцій у процесі фахової підготовки 

потребую комплексного вирішеннѐ й відповідного науково-обгрунтованого 

змістово-технологічного забезпеченнѐ. Цей процес буде успішним за 

умови: упровадженнѐ в освітній процес майбутніх вихователів ділових та 

рольових ігор, імітаційних вправ, тренінгів із проюктної культури; 

розв’ѐзаннѐ управлінських завдань із проюктуваннѐ освітнього процесу та 

освітнього середовища закладу освіти; стимуляваннѐ у студентів інтересу 

до проюктної культури шлѐхом формуваннѐ з ними дерева рішень; 

доповненнѐ відповідним темами, що забезпечать інтеграція теоретичних 
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знань, виробленнѐ та вдосконаленнѐ проюктних умінь і навичок змісту 

дисциплін з циклу професійної підготовки; оновленнѐ змісту педагогічної 

практики за рахунок розширеннѐ тематики та способу реалізації пошуково-

дослідницьких завдань; проведеннѐ майстер-класів із залученнѐм 

практичних працівників, ѐкі здійсняять успішну проюктну діѐльність на 

робочому місці; організації дискусій із запрошеннѐм фахівців. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Вважаюмо, 

що ефективність формуваннѐ проюктної компетенції в майбутніх вихователів 

безпосередньо залежить від характеру педагогічної взаюмодії викладачів і 

студентів, що визначаютьсѐ суб’юкт-суб’юктноя педагогічноя взаюмодіюя, а 

саме: спільне визначеннѐ педагогом і майбутніми фахівцѐми завдань і 

оптимальних шлѐхів длѐ формуваннѐ проюктних компетенцій; стимуляваннѐ 

педагогом пoтрeб студентів у рoзширeнні кругозору; формуваннѐ у студентів 

мотиваційних установок на проюктну діѐльність; розширеннѐ 

диференційованих дослідницьких, аналітичних та проюктних завдань длѐ 

студентів під час педагогічної практики; діагностуваннѐ майбутніх вихователів 

длѐ корекції процесу формуваннѐ проюктної компетенції; організаціѐ та 

самоорганізаціѐ проюктної діѐльності за рівнѐми складності, самоконтроль і 

самокорекціѐ сформованості проюктної компетенції (Кошіль, 2018). 

Сучасні трансформаційні процеси у вищій освіті потребуять 

переосмисленнѐ поглѐдів на проблему готовності викладачів до здійсненнѐ 

проюктної діѐльності. Від рівнѐ проюктної компетентності викладачів залежить 

свідоме ставленнѐ до пошуку шлѐхів вирішеннѐ та прийнѐттѐ рішень у 

нестандартних ситуаціѐх, здатність до узагальненнѐ практичного досвіду 

освітньої діѐльності закладів вищої освіти. Усвідомленнѐ нагальних освітніх 

проблем та пошук варіантів їх усуненнѐ засобами проюктної діѐльності 

спрѐмовую процес розробки освітніх проюктів і програм з урахуваннѐм 

досвіду міжнародних організацій та перспектив їх реалізації в умовах 

вітчизнѐних закладів вищої освіти. Саме тому заклади вищої освіти маять 

сприѐти формування проюктної компетентності викладачів, створяячи 

можливості їх ефективного залученнѐ до проюктної діѐльності щодо 

отриманнѐ грантів длѐ проюктів міжнародної співпраці задлѐ розвитку 

потенціалу вищої освіти й обміну кращими практиками (Андрійчук, 2020). 
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РЕЗЮМЕ 
Кучай Татьяна, Мукан Наталья, Опачко Магдалена, Кучай Александр, Чичук 

Антонина. Проектнаѐ компетентность – один из самых важных ориентиров в системе 

обучениѐ специалистов. 

В статье анализируетсѐ компетентность дизайна специалиста как индикатор 
личного развитиѐ в современной образовательной среде. Внимание сосредоточено на 
вопросах проектной деѐтельности студентов в УВО, котораѐ имеет прикладной 
характер и направлена на решение проблем (задач), сформулированных 
преподавателем в рамках дисциплины. Организациѐ проектной деѐтельности 
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студентов вклячает в себѐ теоретическуя и практическуя подготовку к их 
профессиональной проектной деѐтельности. По сути, проектнаѐ деѐтельность 
подразумевает необходимость дифференциации обучениѐ, ориентации на личность. 

Ключевые слова: проектнаѐ компетентность, образование, преподаватель, 
студент, университет. 

SUMMARY 
Kuchai Tetiana, Mukan Natalia, Opachko Magdalen, Kuchai Olexander, Chychuk 

Antonina. Project competence is one of the most important landmarks in the specialist 
training system. 

The article considers project competence as an indicator of personal development in 
the modern educational environment. The issues of project activity of students, which has an 
applied nature and is aimed at solving problems (tasks) formulated by the teacher within the 
discipline, are considered. Organization of project activity of students provides theoretical 
and practical preparation for the professional project activity of the teacher. Formation of 
project competence is one of the most important guidelines in the system of training. 

Modern transformation processes in higher education require a rethinking of views on 
the problem of readiness of teachers to carry out project activities. The level of their project 
competence depends on the conscious attitude to finding solutions and decision-making in 
non-standard situations, the ability to generalize the practical experience of educational 
activities of higher education institutions. Awareness of urgent educational problems and 
finding options for their elimination in project activities directs the process of developing 
educational projects and programs taking into account the experience of international 
organizations and prospects for their implementation in domestic higher education 
institutions. That is why higher education institutions should promote the formation of 
project competence of teachers, creating opportunities for their effective involvement in 
project activities have to obtain grants for international cooperation projects to develop the 
capacity of higher education and exchange best practices. 

Key words: project competence, education, teacher, student, university. 
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загальнонаукові методи дослідженнѐ: описово-аналітичний, систематизаціѐ й 
узагальненнѐ – з метоя виѐвленнѐ стану досліджуваної проблеми та з’ѐсуваннѐ 
сутності клячових понѐть; порівнѐльний аналіз, синтез, зіставленнѐ поглѐдів учених 
і різних підходів до розуміннѐ понѐттѐ «культурна грамотність» та його 
співвідношеннѐ з понѐттѐми «міжкультурна грамотність», «культурний 
інтелект», «міжкультурна компетентність». 

Ключові слова: грамотність, компетентність, культура, культурна 
грамотність, лінгводидактика, міжкультурна грамотність, культурний інтелект, 
міжкультурна компетентність. 
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Постановка проблеми. Інтенсифікаціѐ міжкультурних контактів у 

глобальному світі вимагаю від кожного учасника культурної й 

міжкультурної освіченості. На позначеннѐ сукупності необхідних длѐ цього 

знань та вмінь у педагогічному та гуманітарному дослідницькому просторі 

набуваять все більшого поширеннѐ такі термінологічні концепти, ѐк 

«культурна/міжкультурна грамотність», «культурний інтелект», 

«міжкультурна компетентність» тощо. 

Зокрема, у лінгводидактичних студіѐх ще не вичерпало свій 

методологічний потенціал понѐттѐ культурної грамотності, запроваджене в 

педагогічний дискурс завдѐки працѐм американського педагога та 

культуролога Е. Гірша. Проте «широка семантична площина понѐттѐ» 

(Максимович, 2020, с. 98) стала одніюя з причин поѐви в 

лінгводидактичному і загалом гуманітарному дослідницькому дискурсі 

семантично близьких до нього термінологічних понѐть, зіставленнѐ з 

ѐкими сприѐтиме уточнення змісту культурної грамотності ѐк 

лінгводидактичної категорії та її структурних складових. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема культурної грамотності 

недостатньо досліджена науковцѐми й потребую глибокого та 

комплексного вивченнѐ. Теоретичні аспекти культурної грамотності 

розглѐнуто в працѐх О. Ансімової, Е. Гірша, Ю. Полюжаюва, С. Федоренко та 

інших українських та зарубіжних дослідників. У лінгводидактичному 

аспекті проблематиці культурної грамотності приділили увагу у своїх 

публікаціѐх Л. Айзікова, О. Ансімова, Н. Матвююва, А. Ужова, Т. Шиѐн. 

Теоретичному обґрунтування понѐть суміжних щодо культурної 

грамотності термінологічних категорій (міжкультурна грамотність, 

культурний інтелект, міжкультурна компетентність тощо) присвѐчені 

дослідженнѐ С. Анга, К. Ерлі, Ш. Кордза, Т. Колбіної, Д. Лівермора, 

К. Максимович, Н. Сілію, О. Сніговської, А. Фантіні, Л. Чюрнова та ін. 

Здійснений аналіз наукової літератури дозволѐю зробити висновок, що 

культурна грамотність ѐк лінгводидактична категоріѐ потребую подальшого 

обґрунтуваннѐ, а її зміст та структурні компоненти – уточненнѐ, зокрема 

зіставленнѐ з представленими в педагогічному та гуманітарному 

дослідницькому дискурсі інших семантично близьких термінологічних 

концептів, що позначаять готовність до міжкультурної взаюмодії. 

Метою статті ю обґрунтуваннѐ культурної грамотності ѐк категорії 

сучасної лінгводидактики, уточненнѐ її змісту та складових, зіставленнѐ із 

представленими в педагогічному та гуманітарному дослідницькому 

дискурсі іншими семантично близкими термінологічними концептами. 
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Методи дослідження. У роботі було використано такі загальнонаукові 

методи дослідженнѐ: описово-аналітичний, систематизаціѐ й узагальненнѐ – 

длѐ виѐвленнѐ стану досліджуваної проблеми та з’ѐсуваннѐ сутності 

клячових понѐть; порівнѐльний аналіз, синтез, зіставленнѐ поглѐдів учених і 

різних підходів до визначеннѐ змісту понѐттѐ «культурна грамотність» та його 

співвідношеннѐ з понѐттѐми міжкультурної грамотності, культурного 

інтелекту, міжкультурної компетентності. 

Виклад основного матеріалу. Словник української мови в 11 томах 

(1971) тлумачить значеннѐ слова «грамотний» не тільки ѐк характеристику 

лядини, що вмію граматично правильно писати, а й володію знаннѐми в 

певній галузі, справі (Доценко та Юрчук, 1971, с. 156). 

Як категоріѐ педагогіки грамотність ю певним ступенем знаннѐ 

законів і правил рідної мови та вміннѐ користуватисѐ ними длѐ 

висловляваннѐ своїх думок усно й письмово; одним із найважливіших 

показників культурного рівнѐ населеннѐ; ступенем обізнаності з певної 

галузі знаннѐ (Гончаренко, 1997, с. 74). 

Виокремленнѐ культурної, а також інформаційної, медіа та інших 

видів грамотності, стало не лише закономірним наслідком 

«урізноманітненнѐ способів передачі інформації», коли грамотністя стали 

називати здатність «вільно переходити з одніюї знакової системи на іншу, 

розпізнавати, оцінявати, інтерпретувати й перекодовувати за потреби 

інформаційні структури» (Бондаренко, 2020, с. 56). Усвідомленнѐ цінності 

культурної грамотності та потреби в її теоретичній концептуалізації 

підживляютьсѐ такими взаюмоспрѐмованими векторами розвитку 

глобального світу, ѐк збереженнѐ культурної специфіки й різноманіттѐ та 

налагодженнѐ міжкультурного діалогу. 

Теоретичне обґрунтуваннѐ концепції культурної грамотності бере 

початок у роботах американського культуролога і педагога Е. Гірша, ѐкий 

розумів під цим понѐттѐм базовий обсѐг знань, необхідний длѐ ефективного 

спілкуваннѐ з представниками певної культури (Hirsch, 1988). Рівень 

культурної грамотності, на думку Е. Гірша, визначаютьсѐ рівнем опануваннѐм 

цими культурними фоновими знаннѐми, до ѐкого освітѐнин відніс ѐк 

обов’ѐзкові длѐ певної нації понѐттѐ, пов’ѐзані з історичноя пам’ѐття народу 

(етнокультурні концепти, історичні та літературні герої та їхні висловляваннѐ, 

історичні та географічні назви, прислів’ѐ, крилаті вислови тощо, виражені 

національноя мовоя), так і універсальні понѐттѐ зі світової історії та культури 

і реалії-оріюнтації сучасного культурного процесу (Hirsch, 1988). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

150 

Як слушно зауважую Н. Матвююва, розроблѐячи своя концепція 

культурної грамотності, Е. Гірш намагавсѐ через покращеннѐ навчаннѐ 

англійській мові американських школѐрів сприѐти збереження та 

«цементування» американської нації (Матвююва, 2006, с. 170). Завдѐки 

ідеѐм Е. Гірша актуалізувалосѐ значеннѐ вивченнѐ мови ѐк засобу пізнаннѐ 

культури, що стало важливим і в лінгводидактичних студіѐх, коли 

культурна грамотність ю аспектом викладаннѐ ѐк рідної, так і іноземної мов 

із приділеннѐм особливої уваги кумулѐтивній функції мови «ѐк засобу 

відтвореннѐ та пізнаннѐ культури, накопиченнѐ знань і формуваннѐ 

культурної компетентності. При цьому методика викладаннѐ «культурної 

грамотності» маю філологічну природу – ознайомленнѐ відбуваютьсѐ через 

посередництво мови в процесі її вивченнѐ» (Матвююва, 2006, с. 173). 

Доцільність і продуктивність такої методики зумовлена тим, що саме мова 

«закріпляю за словами значеннѐ, ѐкі відповідаять певному способу 

суспільного життѐ, національному досвіду, історичній пам’ѐті, сфері 

діѐльності лядей, їхній ментальності тощо» (Полюжаюв, 2020а). 

Культурна грамотність може розглѐдатисѐ ѐк інструмент ефективного 

спілкуваннѐ не лише в межах монокультурної спільноти. Так, за словами 

О. Ансімової, розвиток культурної грамотності набуваю особливого значеннѐ і 

в аспекті спілкуваннѐ з представниками інших культур, сприѐячи опанування 

спільного длѐ них культурного коду та забезпечуячи ефективність 

комунікацій суб’юкта в інокультурному середовищі (Ансимова, 2010, с. 66). 

Умовоя ефективної міжкультурної комунікації вважаю культурну грамотність 

М. Єранцева (Еранцева, 2012, с. 40). 

Посиленнѐ міжкультурних контактів формую проблематику сучасних 

гуманітарних досліджень, де знаходѐть теоретичне обґрунтуваннѐ понѐттѐ, 

що позначаять підготовленість суб’юкта до ефективної взаюмодії з 

представниками іншої культури (інших культур). Так, особливості 

міжкультурної комунікації, що вимагаять формуваннѐ специфічних знань та 

вмінь, варто вважати основноя причиноя виокремленнѐ міжкультурної 

грамотності. Американський дослідник Г. Сілію відстояю комплексне баченнѐ 

міжкультурної грамотності ѐк сукупності знань та вмінь міжкультурного 

спілкуваннѐ (Seelye, 1994, с. 4). Знаннѐми він вважаю розуміннѐ зумовленості 

поведінкових моделей культуроя, залежності поведінки й мовленнѐ від 

соціальних характеристик, прийнѐтих у межах певної культури моделей 

поведінки. До міжкультурних умінь Г. Сілію відносить здатність осѐгати 

сутність чужої культури, уміннѐ розпізнавати культурну конотація слів і фраз 
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чужої мови, ставитисѐ до чужої культури та її носіїв з емпатіюя, терпимістя, 

мати та вміти виѐвлѐти інтерес до чужої культури (там само). 

Зв’ѐзок між культурноя та міжкультурноя грамотністя підкресляю 

представник американської педагогічної думки Ш. Кордз у межах 

розробленої ним концепції мультикультурної грамотності. На його думку, 

сформована в результаті синтезу культурної й міжкультурної грамотності 

мультикультурна грамотність передбачаю здатність сприймати та 

оцінявати подібності й відмінності у поведінці, віруваннѐх і цінностѐх 

лядей в одній, двох чи більше країн (Cordes, 2009, с. 4). 

Л. Чюрнов визначаю міжкультурну грамотність ѐк «здатність до 

розуміннѐ культури іншого народу, позитивного до неї ставленнѐ, 

осмисленнѐ її реалій, моралі, цінностей та інших складових компонентів 

крізь призму власної культури, а також уміннѐ ефективно функціонувати в 

умовах іншого лінгвокультурного середовища» (Чернов, 2007). Складові 

запропонованої моделі міжкультурної грамотності її автор ідентифікую ѐк 

компетентності, поділѐячи їх на когнітивні – країнознавча, культурна, 

поведінкова, мовна; прагматичні – мовна, комунікативна; педагогічні – 

особистісні ѐкості, аксіологічні характеристики (Чернов, 2007). Модель 

унаочняю інтегрованість та системність понѐттѐ «міжкультурної 

грамотності» та необхідність інтеграції мовних знань і навичок із 

навичками та знаннѐми, що опановуять не лише під час вивченнѐ мови. 

Ще ширшим за своїм змістом стало понѐттѐ «культурний інтелект». 

Цей термін запровадили в науковий обіг у 2003 р. К. Ерлі та С. Анг длѐ 

позначеннѐ здатності особистості адаптуватисѐ до нових культурних умов, 

успішно взаюмодіѐти в незнайомому культурному середовищі (Earley & 

Ang, 2003, с. 9). 

Відмінність між понѐттѐми культурної грамотності та культурного 

інтелекту полѐгаю передусім у тому, що будь-ѐка грамотність і, зокрема, 

культурна, ю набором знань і навичок, їй потрібно навчатисѐ, у той час ѐк 

інтелектом ми називаюмо сукупність характеристик мисленнѐ. Інтелект 

імпліцитно вклячаю і природні здібності, ѐкі також на нього впливаять. Тому 

понѐттѐ культурного інтелекту переважно ю предметом наукового інтересу 

представників психологічної науки, а культурна грамотність – педагогів і 

лінгводидактів. Нагадаюмо, що длѐ лінгводидактики ю характерним 

зосередженнѐ на формуванні визначених лінгвістичних знань, навичок та 

вмінь і потенційне врахуваннѐ особистісних ѐкостей тих, хто навчаютьсѐ. 

Водночас у формуванні визначених американським ученим 

Д. Лівермором та його колегами компонентів культурного інтелекту, 
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зокрема когнітивного (індивідуальне усвідомленнѐ норм, методів і умов, 

що існуять у різних культурних контекстах), медіакогнітивного (сприйнѐттѐ 

та знаннѐ реальності, необхідних длѐ взаюмодії з представниками іншого 

культурного походженнѐ), поведінкового (здатність продемонструвати 

гнучкість мовних та немовних дій під час спілкуваннѐ з представниками 

інших культур), і мотиваційного (здатність зосереджувати увагу та енергія 

на культурних відмінностѐх) (Livermore, 2009) – тоя чи іншоя міроя 

залучені механізми, за допомогоя ѐких формуютьсѐ культурна грамотність. 

Длѐ вітчизнѐного наукового дискурсу також ю слушноя заувага 

Н. Федоренко, ѐка звернула увагу на бінарність використаннѐ в 

американському педагогічному дискурсі понѐть «культурна грамотність» – 

«культурна компетентність» та «міжкультурна грамотність» – «міжкультурна 

компетентність» (Федоренко, 2014а, 2014б). Зазначимо, що це часто 

призводить до невиправданого ототожненнѐ цих понѐть, адже принципова 

відмінність між грамотністя та компетентністя пролѐгаю на рівні значеннѐ 

клячових слів: грамотність – це знаннѐ, на основі ѐких формуятьсѐ вміннѐ, а 

компетентність – це здатність, завдѐки ѐкій її власник може вважатисѐ 

компетентним у тій чи іншій сфері діѐльності (Ансимова, 2010, с. 70). 

Проте, у трактуванні американського дослідника А. Фантіні, 

міжкультурна компетентність ю комплексним утвореннѐм, близьким за 

змістом до культурного інтелекту, і вклячаю особистісні ѐкості й поведінкові 

особливості, необхідні длѐ міжкультурної взаюмодії (толерантність, емпатіѐ 

тощо); базові здатності длѐ налагодженнѐ взаюмодії з лядьми різних культур; 

чотири компоненти інструментального значеннѐ, зокрема систему базових 

знань та інтелект, уміннѐ та навички, необхідні длѐ організації ефективної 

комунікації в іншому культурному контексті, знаннѐ моделей поведінки та 

комунікаційних стратегій, представлених в інших культур; відповідне 

володіннѐ мовоя іншої культури тощо (Fantini, 2013, с. 271-272). 

Розглѐдаячи міжкультурну компетентність із позицій суспільних 

наук, зокрема соціології, Н. Максимович зауважую на практичній і 

прагматичній спрѐмованості категорії «міжкультурна компетентність»: «Цѐ 

категоріѐ розкриваю не стільки знаннѐ, стільки вміннѐ, тобто наголошую на 

діѐльнісному, поведінковому аспекті передумов міжкультурної взаюмодії, 

тоді ѐк категоріѐ «міжкультурна грамотність» радше розкриваю когнітивну, 

теоретичну площину, апеляячи головно до знань у сенсі складових 

конструктів категорії» (Максимович, 2020, с. 98). Тому дослідницѐ вважаю 

міжкультурну грамотність понѐттѐм, ширшим за своїм змістом за понѐттѐ 

міжкультурної компетентності (там само). 
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У результаті аналізу наукової літератури, присвѐченої 

концептуалізації понѐть «культурна грамотність», «міжкультурна 

грамотність», «культурний інтелект», «міжкультурна компетентність», 

можна констатувати, що на відміну від усіх інших термінів, що позначаять 

готовність лядини до міжкультурної взаюмодії, основним змістом понѐттѐ 

«культурна грамотність» ю «комплексна система знань, цінностей та 

регулѐтивів» (Полюжаюв, 2020б) щодо діѐльності та взаюмодії в умовах 

певного культурного або інокультурного середовища, що виступаять 

фундаментом длѐ формуваннѐ відповідних навичок. 

Також культурна грамотність забезпечую когнітивну складову 

міжкультурної грамотності, культурного інтелекту та міжкультурної 

компетентності. Міжкультурна грамотність, культурний інтелект та 

міжкультурна компетентність ю інтегративними й комплексними 

понѐттѐми, у ѐких не меншу увагу, ніж знаннѐм та навичкам, приділено 

особистісним ѐкостѐм, характеристикам мисленнѐ, здатностѐм і готовності 

суб’юкта до міжкультурної взаюмодії. Тому змістове наповненнѐ цих понѐть, 

зосередженість на певних аспектах робить їх предметом дослідницького 

інтересу представників різних галузей наукового знаннѐ. Культурна 

грамотність ѐк категоріѐ лінгводидактики маю величезний потенціал, 

оскільки вивченнѐ мов дозволѐю розвивати знаннѐ та навички, необхідні 

длѐ ефективної діѐльності в монокультурних і полікультурних умовах. 

Тому варто зауважити, що в лінгводидактиці культурна грамотність 

вже визнана результативним підходом у навчанні іноземної мови. 

Йдетьсѐ, передусім, про опору під час опануваннѐ певної іноземної мови 

на фонові знаннѐ, що охопляять «систему світоглѐдних поглѐдів, ѐкі 

пануять у цьому суспільстві, етичних оцінок, норми мовленнювого та 

немовленнювої поведінки й більшу частину знань, ѐкими володіять всі 

члени суспільства» (Ужова, 2006, с. 62). 

Проте не менш продуктивним ю цей підхід під час вивченнѐ рідної 

мови, ѐк це вважав і автор концепції «культурної грамотності» Е. Гірш (Hirsh, 

2002). Цікаві зауваги та рекомендації висловляю про можливості 

застосуваннѐ цього підходу у процесі навчаннѐ української мови Н. Матвююва. 

Зокрема, вона переконана, що «культурна грамотність» передбачаю вивченнѐ 

ширшої сукупності знань та емоцій, пов’ѐзаних із певним колом уѐвлень 

деѐкої культурної спільноти. Це і особистий життювий досвід, і традиції 

культури, і різноманітні естетичні та емоційні враженнѐ, ѐкі присутні в носіїв 

мови під час сприйнѐттѐ світу» (Матвююва, 2006, с. 170). Длѐ формуваннѐ 

національного світоглѐду ю доцільним виѐвленнѐ аксіологічно важливої в 
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загальному культурологічному відношенні лексики, безеквівалентних слів, 

опануваннѐ екстралінгвістичноя інформаціюя, правильне засвоюннѐ й 

розуміннѐ ѐких необхідне длѐ адекватного сприйнѐттѐ феноменів 

національної культури (Матвююва, 2006, с. 170). 

Під час визначеннѐ змісту та складових культурної грамотності варто 

виходити зі змісту самої культури, що може бути визначений ѐк система ідей, 

цінностей та концептів і відповідних їм моделей досвіду та взаюмодії 

(Кожемѐкин, 2009), що засвояятьсѐ й поділѐятьсѐ членами певної спільноти, 

суспільства. 

Культурна грамотність – це складна система знань, умінь і навичок, 

що забезпечую адекватне сприйнѐттѐ та розуміннѐ певної інформації та 

слугую засобом ефективної інтеракції з представниками певної культури та 

в певному культурному контексті.  

У складі культурної грамотності ми вважаюмо доцільним 

виокремленнѐ у структурі когнітивної, діѐльнісної та ціннісно-світоглѐдної 

складових (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Культурна грамотність та її складові 
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лінгводидактична категоріѐ, оскільки під час вивченнѐ мови (ѐк рідної, так і 

іноземної) дозволѐю сформувати знаннѐ та навички, необхідні длѐ 

ефективної діѐльності і в монокультурних, і в полікультурних умовах. 

Культурна грамотність – це комплексна система знань, умінь та 

установок, що забезпечую адекватне сприйнѐттѐ й розуміннѐ отриманої 

інформації, ю способом ефективної взаюмодії з представниками певної 

культури та в умовах певного культурного середовища. 

Перспективоя подальших наукових пошуків може стати обґрунтуваннѐ 

теоретико-методичних засад формуваннѐ культурної грамотності у вищій 

професійній освіті засобами вивченнѐ мови професійного спілкуваннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Полежаев Юрий. Культурнаѐ грамотность как лингводидактическаѐ категориѐ. 
В статье обоснована культурнаѐ грамотность как категориѐ современной 

лингводидактики. Уточнены ее содержание и составлѐящие, сопоставлены с другими 
семантически близкими терминологическими концептами, представленными в 
педагогическом и гуманитарном исследовательском дискурсе. Длѐ реализации цели 
использованы общенаучные способы исследованиѐ: описательно-аналитический, 
систематизациѐ и обобщение – с целья выѐвлениѐ состоѐниѐ изучаемой проблемы и 
выѐснениѐ сущности клячевых понѐтий; сравнительный анализ, синтез, 
сопоставление взглѐдов ученых и разных подходов к понимания понѐтиѐ «культурнаѐ 
грамотность» и его соотношения с понѐтиѐми «межкультурнаѐ грамотность», 
«культурный интеллект», «межкультурнаѐ компетентность». 

Ключевые слова: грамотность, компетентность, культура, культурнаѐ 
грамотность, лингводидактика, межкультурнаѐ грамотность, культурный 
интеллект, межкультурнаѐ компетентность. 

SUMMARY 
Polyezhayev Yuriy. Cultural literacy as a category in language education. 
The article describes cultural literacy as a category of contemporary language 

education. Besides, it specifies the meaning and essence of the concept of cultural literacy. 
Finally, the author analyzes its components and compares cultural literacy with terms that 
have personal sense in the pedagogical and humanitarian discourse. Intensification of cross-
cultural contacts in the globalized world makes cultural literacy and cultural awareness an 
essential feature of an educated person. Awareness of the value of cultural literacy and the 
need for its theoretical conceptualization is fueled by such mutually oriented vectors of 
development of the global world as preservation of cultural specificity and diversity and the 
establishment of intercultural dialogue. To achieve this goal, the author applies the following 
general scientific research methods: descriptive-analytical, systematization and 
generalization – to identify the state of the research problem and clarify the essence of 
critical concepts; comparative analysis, synthesis, comparison of views of scientists and 
different approaches to understanding the importance of the concept of “cultural literacy” 
and its relationship with the concepts of “intercultural literacy”, “cultural intelligence”, 
“intercultural competence”. Cultural literacy is a complex system of knowledge, skills and 
attitudes that provides adequate perception and understanding of the received information and 
serves as a means of effective interaction with representatives of a particular culture and in a 
specific cultural environment. Intercultural literacy, cultural intelligence and intercultural 
competence are integrative and complex concepts in which no less attention than knowledge 
and skills is paid to personal qualities, characteristics of thinking, abilities and readiness for the 
subject during intercultural interaction. Therefore, the content of these concepts, focusing on 
specific aspects, makes them the topic of research interest of representatives of various fields of 
scientific knowledge. Instead, cultural literacy has a significant potential as a category of 
language education. It aims at forming the knowledge and skills necessary for effective activity in 
both monocultural and multicultural conditions within language learning (both native and 
foreign). As for the further scientific research, we will substantiate theoretical and 
methodological foundations for forming cultural literacy in higher professional education in 
the framework of learning a foreign language for general and specific purposes. 

Key words: literacy, competence, culture, cultural literacy, language education, 
intercultural literacy, cultural intelligence, intercultural competence. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ІДЕАЛІВ 

СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У статті актуалізовано проблему формуваннѐ патріотичних ідеалів 
студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти. Зазначено, що на 
сьогоднішній день відсутній універсальний підхід до вивченнѐ досліджуваного 
феномену, що потребую залученнѐ та інтеграції кількох методологічних підходів 
(системного, аксіологічного, культурологічного, особистісно-оріюнтованого, 
діѐльнісного, історико-генетичного). Зроблено висновок, що всі розглѐнуті підходи, 
перебуваячи в тісній юдності та утворяячи цілісну методологічну систему, ю 
ефективними в організації та реалізації процесу формуваннѐ патріотичних ідеалів. 

Ключові слова: методологічні підходи; формуваннѐ; аграрний заклад фахової 
передвищої освіти; патріотичні ідеали; патріотизм; студенти-аграрії; 
патріотичне вихованнѐ; цінності; діѐльність.  

 

Постановка проблеми. Сьогодні український народ ціноя життѐ 

Героїв, спільними зусиллѐми військовослужбовців, військ територіальної 

оборони Збройних сил України, добровольчих об’юднань, волонтерів і всіх 

свідомих українців вкотре боретьсѐ за збереженнѐ територіальної цілісності 

та суверенітету, за право на існуваннѐ та незалежність. Україна – країна 

нескорених, вільних і незламних – мужньо протистоїть ворогу демократії і 

гуманізму – лятому авторитаризму кремлѐ, ѐкий здійсняю геноцид 

українців, «деукраїнізація», по-варварськи катую дітей, жінок, нищить 

житлові будинки, школи, лікарні, культурно-історичні пам’ѐтки, намагаютьсѐ 

стерти з лицѐ землі села та міста, потопити все цінне й дороге в крові.  

Ці нелядські випробуваннѐ, що випали на доля українського народу, 

актуалізували проблему патріотичного вихованнѐ на загальнонаціональному 

рівні. Відродженнѐм України післѐ нашої перемоги займатиметьсѐ нинішню 

поколіннѐ, молодь. Тому першочергово слід звернути увагу на студентів 

аграрних закладів вищої, професійно-технічної, фахової передвищої освіти, на 

плечі ѐких в найближчому майбутньому покладетьсѐ вирішеннѐ стратегічних 

завдань харчової, екологічної безпеки країни, інформаційного та інженерного 

супроводу галузей економіки, що безпосередньо залежить від рівнѐ їх 

професійної підготовки, моральної вихованості і, особливо, сформованості 

патріотичних ѐкостей, цінностей, ідеалів.   

Аналіз актуальних досліджень. Ідеї патріотичного вихованнѐ молоді 

знайшли свою відображеннѐ в численних працѐх українських дослідників: 
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І. Беха, О. Сухомлинської, М. Стельмаховича, В. Кузѐ, В. Кременѐ, 

О. Вишневського, М. Євтуха та інших. Значних внесок у розробку 

методологічних підходів до досліджуваної проблеми зробили І. Бех, К. Чорна, 

Л. Ткачук, О. Жаровська, В. Шинкаренко. Наприклад, І. Бех у співавторстві з К. 

Чорноя, аналізуячи методологічні підходи вихованнѐ громадѐнина-патріота, 

виділѐять наступні: конкретно-історичний, науковий, діѐльнісний, системний, 

особистісно-оріюнтований (Бех & Чорна, 2015). В. Антонець (2021), 

занепокоюний зниженнѐм оріюнтації сучасної молоді на патріотичні цінності, 

дороговказом на шлѐху до оптимізації національно-патріотичного вихованнѐ 

вважаю системний підхід.  

Мета статті полѐгаю у розробці та обґрунтуванні сучасних 

методологічних підходів до формуваннѐ патріотичних ідеалів студентів  

аграрних закладів фахової передвищої освіти задлѐ результативної 

організації та вдосконаленнѐ цього процесу.  

Методи дослідження. Длѐ ефективної реалізації поставленої мети 

було використано рѐд теоретичних методів науково-педагогічного 

дослідженнѐ: аналіз та синтез філософської, психолого-педагогічної 

літератури щодо досліджуваної проблеми, порівнѐннѐ та систематизаціѐ, 

узагальненнѐ різних поглѐдів,  абстрагуваннѐ та конкретизаціѐ.  

Виклад основного матеріалу. Методологіѐ (від грец. methodos – 

спосіб дослідженнѐ чи пізнаннѐ, метод та logos – слово, понѐттѐ, вченнѐ) – 

«вченнѐ про метод», «теоріѐ методу». У науковій літературі понѐттѐ 

«методології» розглѐдаютьсѐ ѐк вченнѐ «про науковий метод пізнаннѐ або 

систему наукових принципів, на основі ѐких базуютьсѐ дослідженнѐ і 

здійсняютьсѐ вибір засобів, прийомів і методів пізнаннѐ» (Швець, 2016). В 

Українському педагогічному словнику представлено такі дефініції 

досліджуваного понѐттѐ: «сукупність прийомів дослідженнѐ, що 

застосовуятьсѐ в науці»; «вченнѐ про методи пізнаннѐ та перетвореннѐ 

дійсності» (Гончаренко, 1997). Реалізаціѐ методологічних основ наукового 

аналізу ѐвищ і процесів здійсняютьсѐ за допомогоя застосуваннѐ 

методологічних підходів. Підхід – це певна позиціѐ стосовно будь-ѐкої 

проблеми чи ѐвища. У Словнику української мови  понѐттѐ «підхід» 

трактуютьсѐ ѐк «сукупність способів, прийомів розглѐду чого-небудь, впливу 

на кого-, що-небудь, ставленнѐ до кого-, чого-небудь» (Білодід, 1975, с. 521).  

Зазвичай, один підхід не вичерпую методологічної характеристики 

конкретного дослідженнѐ. Складність і багатогранність ѐвищ навколишньої 

дійсності, їх взаюмозв’ѐзок та взаюмозалежність обумовляять необхідність 

застосуваннѐ сукупності методологічних підходів, що забезпечить отриманнѐ 
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об’юктивної, достовірної інформації та дозволить створити цілісну картину 

ѐвища, що вивчаютьсѐ. Різноманіттѐ існуячих у науковій літературі методолог-

гічних підходів до проблеми патріотичного вихованнѐ свідчить про те, що 

більшість науковців вважаять патріотизм особливо важливим фактором кон-

солідації української нації, а патріотичне вихованнѐ розуміять ѐк один з кля-

чових аспектів розвитку особистості. Детально ознайомившись з напраця-

ваннѐми дослідників, можемо окреслити доповняячі один одного підлоди: 

системний, аксіологічний, культурологічний, особистісно-оріюнтований, 

діѐльнісний. 

Особлива роль у формуванні патріотичних ідеалів студентів аграрних 

закладів фахової передвищої освіти належить системному підходу, ѐкий 

активно використовуютьсѐ у педагогічних дослідженнѐх та ю методом 

аналізу всіх факторів, що впливаять на досліджуване педагогічне ѐвище. У 

сучасній науковій літературі системний підхід найчастіше розглѐдаютьсѐ 

науковцѐми (В. Андрущенко, В. Кремень, В. Гнатяк, С. Гончаренко та ін.) ѐк 

напрѐмок методології наукового пізнаннѐ та практики, що передбачаю 

дослідженнѐ ѐвищ, об'юктів ѐк цілісних систем. 

Длѐ більш детального виѐвленнѐ сутності системного підходу 

зупинимосѐ на його семантичному ѐдрі – категорії системи. Етимологічно 

слово «система» ю грецьким і означаю «ціле, складене з частин», «з'юднаннѐ, 

сполученнѐ», «організаціѐ». В найбільш загальному значенні система – це 

комплекс елементів, ѐкі, поюднуячись один з одним, утворяять певну 

цілісність; сукупність визначених елементів, між ѐкими простежуютьсѐ 

закономірний зв'ѐзок чи взаюмодіѐ. Ю. Бех (2004) дефініціяю систему ѐк 

комплекс, сукупність об'юктів та їх зв'ѐзків, ѐкій властиві наступні 

характеристики: цілісність, функціональність, зв'ѐзність. Важливо бачити 

систему у розвитку, у взаюмодії із навколишнім середовищем. 

Таким чином, системний підхід до вивченнѐ проблеми формуваннѐ 

патріотичних ідеалів студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти 

дозволить: визначити цей процес ѐк складну систему з безліччя 

взаюмопов'ѐзаних елементів; виділити системоутворяячий чинник 

формуваннѐ патріотичних ідеалів студентів – майбутніх фахівців АПК, тобто 

мету та результат; виѐвити складові компоненти процесу формуваннѐ 

патріотичних ідеалів студентів (цільовий, змістовний, методологічний, 

процесуальний, результативний), розкрити діалектику їхнього взаюмозв'ѐзку; 

розкрити обумовлені компонентами внутрішні зв'ѐзки, а також основні умови 

існуваннѐ системи, що розглѐдаютьсѐ; визначити можливість цілісної 

організації та управліннѐ на науковій основі, своючасно коригувати ризики, що 
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з'ѐвилисѐ, у вихованні патріотично оріюнтованої молоді; прогнозувати рівень 

сформованості ціннісного ставленнѐ до себе, оточуячих, Батьківщини та 

рідного края, історії України; здійснити відбір змісту освіти задлѐ досѐгненнѐ 

поставленої мети - формуваннѐ патріотичних ідеалів студентів аграрних 

закладів фахової передвищої освіти, вибір освітніх засобів відповідно до 

поставленої мети. 

Будь-ѐка галузь наукової дійсності, представлена ѐк система знань, 

маю своя історичну обумовленість, етапи зародженнѐ, становленнѐ та 

розвитку, тому важливим в контексті нашого дослідженнѐ ю історико-

генетичний підхід. Він даю можливість розглѐнути історичні та соціокультурні 

умови та причини виникненнѐ патріотизму, виокремити педагогічні умови 

та фактори у процесі історичного розвитку, ѐкі вплинули на формуваннѐ 

патріотичних ідеалів особистості. Володіннѐ історико-генетичним підходом 

та вміле застосуваннѐ в історико-педагогічному дослідженні дозволить 

забезпечити належну глибину розуміннѐ сутності предмета дослідженнѐ, 

що, зрештоя, сприѐтиме розвитку педагогічної теорії та практики. 

Варто проаналізувати аксіологічний підхід до вивченнѐ 

досліджуваного ѐвища. Аксіологіѐ  (від грец. axios – цінність і logos – слово, 

понѐттѐ), будучи розділом філософії, ѐк об'юкт вивченнѐ розглѐдаю цінності, 

вивчаю їх сутність, походженнѐ, формуваннѐ, структуру, класифікація та 

критерії, а також способи пізнаннѐ та оцінки. Проблем педагогічної 

аксіології ѐк науки, що займаютьсѐ вивченнѐм педагогічних цінностей, їх 

значеннѐ та виховного потенціалу, торкалисѐ у своїх дослідженнѐх 

В. Андрущенко, І. Бех, А. Богуш, Л. Бутенко та ін.  

Центральним понѐттѐм в аксіології ю «цінність», що характеризую 

соціокультурне значеннѐ ѐвищ дійсності. Цінності становлѐть частину 

структури особистості, відображаять особистісну систему поглѐдів, ідей, 

суспільних норм, ідеалів, правил, ѐкі приймаятьсѐ та засвояятьсѐ лядиноя 

з урахуваннѐм її спрѐмованості, установок та вихованості. У філософській та 

науково-педагогічній літературі понѐттѐ «цінності» дефініціяять ѐк 

корисний предмет, що використовуютьсѐ длѐ задоволеннѐ різного виду 

потреб (А. Маслоу); ѐк ідеал, ѐкого жадаю особистість (Ю. Шрейдер, Е. 

Фромм); ѐк норма, згідно ѐкої потрібно діѐти (О. Краюва, Л. Орбан-Лембрик). 

Тобто, цінність тлумачитьсѐ ѐк реальний предмет, корисний суб'юкту, ѐк 

ідеал, ѐк значимість; ѐк моральні та естетичні норми, що вироблені 

лядськоя культуроя та ю продуктами суспільної свідомості. 

Таким чином, аксіологічний підхід даю можливість підійти до процесу 

формуваннѐ патріотичних ідеалів студентів аграрних закладів фахової 
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передвищої освіти через добровільне, рефлексивне засвоюннѐ ними 

фундаментальних національних та загальнолядських цінностей: цінність 

лядського життѐ, сім'ї, громадѐнського суспільства, багатонаціонального 

українського народу, лядства загалом; лябов до сім'ї, оточуячих, до 

Батьківщини; шанобливе ставленнѐ до народу, захисників Вітчизни 

(військовослужбовців ЗСУ, добровольчих об’юднань, волонтерів і т.д), повага 

до культури та духовних традицій; працѐ та творчість; соціальна активність, 

моральні цінності.   

Засвоюннѐ нових цінностей ю можливим лише в культурному 

середовищі, тому особлива роль у формуванні патріотичних ідеалів, 

національних та громадѐнських цінностей належить культурологічному 

підходу, ѐкий відображаю баченнѐ освіти крізь призму культури. Згаданий 

підхід висвітлено у спадщині філософської, суспільної та психолого-

педагогічної думки в обличчі таких її представників, ѐк О. Газман, О. Іванов, 

Н. Крилова, А. Богуш, Л. Хомич, Т. Шахрай, Г. Філіпчук та ін.  

З'ѐсуваннѐ змісту культурологічного підходу у вихованні неможливе 

без визначеннѐ понѐттѐ «культура». Термін «культура» – латинського 

походженнѐ, перегукуютьсѐ з латинським cultura, що означаю «обробіток», 

«обробка», «доглѐд». Вже в античності виникла традиціѐ пов'ѐзувати 

культуру із розвитком, удосконаленнѐм лядини. Спочатку зміст понѐттѐ 

«культура» полѐгав у тому, що під нея розумілосѐ все те, що піддане 

обробці лядськоя працея. Якщо в процесі обробки природи створяютьсѐ 

культура речей, то в процесі вихованнѐ формуютьсѐ культура лядей, лядина 

ѐк культурна істота. Сучасні науковці (Т. Андрященко, С. Гончаренко, І. Бех, 

В. Кремень та ін.) тісно пов’ѐзуять культуру з освітоя. Ми розділѐюмо поглѐд 

І. Беха, ѐкий тлумачить культуру ѐк «всезагальний чинник і духовно-

практичну основу розвитку особистості» (Бех, 2006, с. 26).  

Патріотизм ѐк моральне почуттѐ бере початок з культури лядського 

буттѐ, способу життѐ, сімейних та народних традицій та закріпляютьсѐ в 

системі цінностей особистості, в її вчинках та поведінці. Важливоя в 

контексті культурологічного підходу ю думка Бондаревської (1999), що 

клячовоя метоя навчально-виховного процесу ю вихованнѐ лядини 

культури: вільної, духовної, гуманної, творчої особистості, здатної до 

самовизначеннѐ в світі культури та практично підготовленої до життѐ; і 

необхідна умова длѐ досѐгненнѐ ціюї мети – інтеграціѐ освіти в культуру та 

культури в освіту. Патріотичне вихованнѐ студентів на основі 

досліджуваного підходу – це організаціѐ виховної діѐльності у закладі 

фахової передвищої освіти ѐк процесу інтеріоризації національних 
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культурних цінностей та спрѐмуваннѐ діѐльності студентів на збереженнѐ і 

відтвореннѐ досѐгнень вітчизнѐної та світової культури. 

Наступний підхід – особистісно оріюнтований – дозволѐю напрацявати 

індивідуальний освітній маршрут длѐ кожного студента та сформувати 

активну особистісну позиція в подальшому самостійному житті. Понѐттѐ 

«особистісно-оріюнтований підхід» у педагогічній науці вперше використав 

К. Роджерс, маячи на увазі такий метод навчаннѐ, за ѐкого учень не просто 

навчаютьсѐ, а навчаютьсѐ із задоволеннѐм та отримую інтенсивний матеріал 

длѐ розвитку мисленнѐ та уѐви. Сьогодні проблеми особистісно-

оріюнтованого вихованнѐ набули розвитку у працѐх таких вчених, ѐк І. Бех, І. 

Кравченко, В. Кузь, Н. Тимощук та ін.  

На відміну від формалізованої передачі учневі знань у традиційній 

технології, в центрі уваги особистісно зоріюнтованої освіти – особистість, ѐка 

прагне максимальної реалізації своїх можливостей (самоактуалізації), 

відкрита длѐ сприйнѐттѐ нового досвіду, здатна на усвідомлений вибір у 

різноманітних ситуаціѐх. І. Бех. наголошую на необхідності конструяваннѐ 

виховних ситуацій, ѐкі сприѐтимуть розвитку свідомості такого рівнѐ, ѐкий 

підштовхував би вихованцѐ до самопізнаннѐ та активної діѐльності щодо 

засвоюннѐ національно-патріотичної поведінки (Бех, 2015, с.747). Одніюя з 

найважливіших вимог підходу ю співпрацѐ суб'юктів навчального процесу, 

суб'юкт-суб'юктні відносини. Оскільки особистісно оріюнтований підхід 

базуютьсѐ на врахуванні індивідуально-вікових особливостей вихованцѐ, він 

передбачаю глибокі знаннѐ педагога потенційних можливостей студента, 

його потреб, уподобань, психологічних установок, ідеалів, цінностей та 

мотивів поведінки. З оглѐду на це, доцільним ю розглѐнути вікові 

особливості студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти.  

У згаданих закладах навчаятьсѐ переважно студенти на основі базової 

(післѐ завершеннѐ 9 класів загальноосвітньої школи), профільної середньої 

освіти (післѐ завершеннѐ 11 класів загальноосвітньої школи) та професійної 

(професійно-технічної) освіти (Закон України «Про фахову передвищу 

освіту»). Середній вік здобувачів становить від 15 до 20 років, тобто старший 

підлітковий вік та раннѐ яність. В цей період відбуваютьсѐ процес 

становленнѐ та стабілізації характеру і, що особливо важливо, оволодіннѐ 

повним комплексом соціальних ролей дорослої лядини: моральних, 

патріотичних, громадѐнських, професійних, трудових та ін. З одного боку, у 

молоді формуятьсѐ власні переконаннѐ, світоглѐд, ціннісні оріюнтації, ідеали, 

система оціночних суджень; відбуваютьсѐ становленнѐ особистості ѐк 

активного члена суспільства, громадѐнина, суб’юкта діѐльності; закладаятьсѐ 
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її соціальні установки (Школьна, 2017). З іншого боку, вступ до коледжу ю 

своюрідним початком самостійного життѐ в соціумі, набуттѐ нового статусу, 

початком власної біографії, що не може пройти без своїх проблем, криз та 

конфліктів. Так, процес адаптації до нового колективу супроводжуютьсѐ 

негативними емоціѐми, переживаннѐми, оскільки в школі був усталений 

колектив і дитина сприймаласѐ ѐк член великої родини (Смоляк, 2016). 

При реалізації виховної діѐльності в аграрному закладі фахової 

передвищої освіти обов'ѐзково враховуятьсѐ ѐк психологічні особливості 

студентського віку, так і особливості контингенту студентів, що навчаятьсѐ. 

Справа в тому, що основну масу учнів складаять діти, ѐкі приїхали вчитисѐ із 

сільської місцевості. Тісні відносини між лядьми, мінімальна присутність 

процесів урбанізації, обмежений доступ до тих чи інших ресурсів соціальної 

та культурної інфраструктури, формуваннѐ особливої життювої стратегії 

(ѐкщо не ми, то хто), наѐвність акценту на розвиток почуттѐ справедливості, 

совісті та честі можуть створявати у них, особливо на початку навчаннѐ, 

деѐкі труднощі з адаптаціюя до міських умов, що стрімко зміняятьсѐ. Цей 

факт ю головноя особливістя, ѐка значно впливаю на організація виховної 

роботи в аграрних закладах освіти (Сопівник, 2014). 

Таким чином, ранній янацький вік, характерний длѐ більшості 

здобувачів студентів коледжів, супроводжуютьсѐ усвідомленнѐм самого себе 

ѐк представника цінностей та ідеалів нації, що сприѐю активізації процесу 

самоототожненнѐ та національної самоідентифікації (Співак, 2016). У межах 

особистісно оріюнтованого підходу до формуваннѐ патріотичних ідеалів 

студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти постаю завданнѐ 

підготовки творчого, впевненого, наполегливого фахівцѐ з активноя 

соціальноя та громадѐнськоя позиціюя, з почуттѐм лябові до Батьківщини 

та відповідальності за неї, фахівцѐ, ѐкий здатен вдосконалявати не лише 

себе, а й позитивно впливати на стан сучасного аграрного виробництва. 

Діѐльнісний підхід у формуванні патріотичних ідеалів студентів аграрних 

закладів фахової передвищої освіти виходить з уѐвлень про те, що діѐльність – 

основа всього життѐ лядини, становленнѐ її ѐк особистості. Своїм коріннѐм 

цей підхід сѐгаю в глибоку давнину. Суть його полѐгаю в тому, що той, хто 

навчаютьсѐ, отримую знаннѐ не в готовому виглѐді, а здобуваю їх сам. Широко 

відомий вислів Конфуціѐ: «Я чуя і забувая, бачу і запам'ѐтовуя, робля і 

розумія» (VI століттѐ до н. е.). Значний інтерес длѐ нашого дослідженнѐ 

становлѐть наукові розвідки щодо необхідності впровадженнѐ в навчально-

виховний процес діѐльнісного підходу таких сучасних науковців: О. Лазарюва, 

Ю. Павлова, О. Скрипченка, І. Беха, Н. Гузій, Г. Іваняк, Л. Зайцевої та інших.  
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Діѐльнісний підхід стверджую, що психіка лядини нерозривно 

пов'ѐзана з її діѐльністя та ціюя діѐльністя обумовлена. В широкому 

розумінні діѐльність означаю навмисну активність лядини, ѐка проѐвлѐютьсѐ 

в процесі її взаюмодії з навколишнім світом; у вузькому розумінні – 

специфічну форму активності особистості (наукову, професійну, навчальну), 

під час ѐкої вона досѐгаю поставлених цілей, сформованих відповідно до 

особистих потреб (Лазарюв, 2014, с. 137). Потреби відображаять стійкі 

зв'ѐзки особистості з важливими длѐ неї об'юктами чи обставинами. 

Залежно від того, наскільки та чи інша потреба відповідаю інтересам 

оточуячих лядей, суспільства в цілому, можна говорити про кожну потребу 

ѐк про моральну чи аморальну.  

Сутність формуваннѐ патріотичних ідеалів полѐгаю у тому, щоб 

бажаннѐ особистості, ѐкі випливаять з потреб, гармоніявали з інтересами 

суспільства, народу. Впровадженнѐ означеного підходу зумовляю 

оріюнтація системи підготовки студентів аграрних закладів фахової 

передвищої освіти на діѐльність ѐк важливу умову й ефективний засіб 

формуваннѐ патріотичних ідеалів, а також передбачаю залученнѐ молоді до 

всіх можливих видів діѐльності, що сприѐтимуть засвоюння знань, умінь і 

навичок, позитивного досвіду. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 

методологічними підходами до формуваннѐ патріотичних ідеалів студентів 

аграрних закладів фахової передвищої освіти було визначено наступні: 

системний, аксіологічний, культурологічний, особистісно-оріюнтований, 

діѐльнісний та історико-генетичний. 

Перспективним напрѐмом подальших досліджень вважаюмо 

побудову моделі формуваннѐ патріотичних ідеалів студентів аграрних 

закладів фахової передвищої освіти з використаннѐм запропонованих 

методологічних підходів.  
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РЕЗЮМЕ 
Петрив Андрей. Методологические подходы к формирования патриотических 

идеалов студентов аграрных учреждений профессионального предвысшего образованиѐ.  
В статье актуализирована проблема формированиѐ патриотических идеалов 

студентов аграрных учреждений профессионального предвысшего образованиѐ. 
Отмечено, что на сегоднѐшний день отсутствует универсальный подход к 
изучения данного феномена, что требует привлечениѐ и интеграции нескольких 
методологических подходов (системного, аксиологического, культурологического, 
личностно-ориентированного, деѐтельностного, историко-генетического). Сделано 
вывод, что все рассмотренные подходы, находѐсь в тесном единстве и образуѐ 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_10_33
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целостнуя методологическуя систему, эффективны в организации и реализации 
процесса формированиѐ патриотических идеалов. 

Ключевые слова: методологические подходы; формирование; аграрное 
учреждение профессионального предвысшего образованиѐ; патриотические идеалы; 
патриотизм; студенты-аграрии; патриотическое воспитание; ценности; 
деѐтельность. 

SUMMARY 
Petriv Andriy. Methodological approaches to the formation of patriotic ideals of 

students of agricultural institutions of pre-tertiary vocational education. 
The article updates the problem of the formation of patriotic ideals of students of 

agricultural institutions of vocational higher education. It is emphasized that patriotism is a 
particularly important factor in the consolidation of the Ukrainian nation, and patriotic education 
is one of the key aspects of personality development. Attention is drawn to the fact that students 
of agricultural institutions of vocational higher education are a specific socio-professional group, 
whose activities depend on the state of the environment, food, ecological security of the country, 
information and engineering support of economic sectors. It is noted that to date there is no 
universal approach to the study of the studied phenomenon, what requires the involvement and 
integration of several methodological approaches. On the basis of the analysis of the studies of 
Ukrainian scientists, the following approaches were identified: systemic, which allows 
considering the researched process as a system, taking into account all its components, 
properties, regularities, features; historical-genetic, thanks to which it is possible to carry out a 
spatio-temporal analysis of the ideas of the formation of patriotic ideals; axiological, which 
makes it possible to approach the process of formation of students' patriotic ideals through their 
voluntary assimilation of fundamental national and universal values; cultural, which contributes 
to the internalization of national cultural values and the direction of students' activities to 
preserve and reproduce the achievements of national and world culture; personal-oriented, 
which is based on taking into account the individual age and motivational characteristics of the 
pupil; activity, which determines the orientation of the system of training students of agricultural 
institutions of vocational higher education on activity as an important condition and effective 
means of forming patriotic ideals. It was concluded that all the considered approaches, being in 
close unity and forming a coherent methodological system, are effective in the organization and 
implementation of the process of formation of patriotic ideals. 

Key words: methodological approaches; formation; agricultural institutions of pre-
tertiary vocational education; patriotic ideals; patriotism; agricultural students; patriotic 
education; values; activity. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ OCВIТИ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКPAЇНІ 
 

Моніторинг ѐкості вищої освіти буде здійсняватисѐ більш ефективно за 
умови розробленнѐ певних педагогічних умов, комплекс ѐких ѐвлѐю собоя юдність 
цілей, ѐвищ, дій. З’ѐсовано зміст понѐть «умова» та «педагогічні умови». Нами 
виокремлено чотири педагогічні умови проведеннѐ ѐкісного моніторингу ѐкості 
вищої освіти, ѐкі повинні: забезпечити досѐгненнѐ поставленої мети; взаюмодія 
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компонентів освітньої системи; сприѐти вдосконалення освітнього процесу в 
закладах вищої освіти й розкрито їх сутність. Обґрунтовані педагогічні умови 
моніторингу ѐкості вищої освіти ю необхідними длѐ функціонуваннѐ моніторингу 
ѐкості професійної підготовки студентів у ЗВО.  

Під час пандемії COVID-19, ѐка змінила життѐ всього суспільства, суттюво 
зміниласѐ в освітньому процесі роль викладача. Тому розглѐнуто особливості 
дистанційної освіти з поглѐду комунікацій між викладачем і студентом, що дало 
можливість сформувати низку переваг дистанційної освіти в порівнѐнні з 
традиційним навчаннѐм та його моніторингом. 

Ключові слова: педагогічні умови, моніторинг ѐкості ocвiти, заклади вищої 
освіти, партнерство викладачів і студентів, наукові підходи, інформаційні 
технології, самомоніторинг навчальних досѐгнень, самовдосконаленнѐ. 

 

Постановка проблеми. Під час проведеннѐ моніторингу ѐкості вищої 

освіти важливе значеннѐ маять чинники, сприѐтливі педагогічні обставини, 

ѐкі впливаять на результативність процесу моніторингового дослідженнѐ 

(рівень організації процесу, ступень мотивації учасників моніторингу, 

активність участі в ньому тощо), що спрѐмовані на краще плануваннѐ 

подальших змін і, ѐк результат, забезпечать удосконаленнѐ освітнього 

процесу в закладах вищої освіти. Отже, моніторинг ѐкості професійної 

підготовки студентів, зокрема й моніторинг ѐкості вищої освіти, взагалі буде 

здійсняватисѐ більш ефективно за умови розробленнѐ нами певних 

педагогічних умов, комплекс ѐких ѐвлѐю собоя юдність цілей, ѐвищ, дій.  

Аналіз актуальних досліджень. Моніторинг ѐкості ocвiти закладів 

вищої освіти досліджуять науковці П. Ф. Анісімов, І. В. Вавілова, 

Л. Є. Виноградова, А. І. Галаган, С. А. Горбатков, М. Б. Гузаїров, І. Н. Єлісююв, 

Г. В. Єльникова, В. М. Зуюв, B. C. Качерманьѐн, B. C. Лукманов, 

Т. Д. Макарова, О. М. Майоров, Е. І. Мухортова, Н. Ш. Нікітін, А. А. Орлов, 

А. Я. Савельюв, Л. Г. Семушина, Г. О Сиротинко, Л. В. Шибаюва та ін. 

Мета статті – розкрити педагогічні умови проведеннѐ ѐкісного 

моніторингу ѐкості вищої освіти.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 

такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, пси-

хологічної літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні положеннѐ дослід-

женнѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі ѐкого вивчаятьсѐ 

джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації й узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. З’ѐсуюмо зміст понѐть «умова» та 

«педагогічні умови». З філософської точки зору термін «умова» (лат. factor – 

чинник) – чинник або спонукальна сила будь-ѐкого процесу. Категоріѐ 

умова – це відображеннѐ універсальних стосунків між суб’юктами 

спілкуваннѐ. Саме цей чинник забезпечую продукуваннѐ нової дійсності ѐк 

кінцевого результату (Философский энциклопедический словарь, 2002) 
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Умови – це те, від чого залежить щось інше (зумовлене), що робить 

можливим наѐвність речі, стану, процесу (Краткаѐ философскаѐ 

энциклопедиѐ, 1994) 

Тлумачний словник С. Ожегова (1986) визначаю умову ѐк вимогу, що 

ставитьсѐ одніюя зі сторін, ѐкі домовлѐятьсѐ; ѐк усну чи письмову згоду 

про що-небудь; ѐк правило, що встановлено в будь-ѐкій сфері життѐ, 

діѐльності; ѐк обставини, за ѐких відбуваютьсѐ чи від ѐких залежить що-

небудь У педагогіці поширеним ю понѐттѐ «педагогічні умови», що означаю 

супутні фактору педагогічні обставини, що сприѐять проѐву педагогічних 

закономірностей, зумовлених діюя факторів (Туриніна, 2007). 

Ю. Бабанський (1977) визначаю педагогічні умови ѐк становище, у 

ѐкому компоненти освітнього процесу подані в найкращому 

взаюмовідношенні, що надаю можливість викладачеві плідно викладати, 

робити моніторинг, управлѐти освітнім процесом, а тим, хто навчаютьсѐ, 

успішно навчатисѐ. Педагогічні умови ѐк фактори, що забезпечуять 

успішне навчаннѐ, розглѐдаю І. Лернер (1980).  

Окрім цього, у педагогіці педагогічні умови розглѐдаятьсѐ ѐк: 

спеціально сконструйовані (змодельовані) процедури у процесі навчаннѐ, 

реалізаціѐ ѐких дозволѐю успішно виконувати певний клас освітніх завдань; 

сукупність об’юктивних можливостей змісту освітнього процесу та його 

моніторингу, методів, організаційних форм та матеріальних можливостей, 

що забезпечуять розв’ѐзаннѐ поставленого завданнѐ (Пермѐков, 2011). 

Вивчаячи педагогічні умови підготовки, Ю. Бабанський (1977) констатую, 

що «…ефективність педагогічного процесу закономірно залежить від умов, 

у ѐких він відбуваютьсѐ… Щоб реалізувати мету навчаннѐ на практиці, 

важливо, насамперед, оптимізувати змістовий компонент процесу 

навчаннѐ…». Як зазначаю В. Андреюв (1998), педагогічні умови – це 

обставини процесу навчаннѐ, ѐкі ю результатом відбору, конструяваннѐ та 

застосуваннѐ елементів змісту, методів (прийомів), а також моніторингу й 

організаційних форм навчаннѐ, спрѐмованих на досѐгненнѐ дидактичних 

цілей». Тобто длѐ забезпеченнѐ системи ѐкісного моніторингового процесу 

потрібно середовище, виокремлені педагогічні умови, обставини, що 

забезпечуять ефективність моніторингу ѐкості вищої освіти, його 

результативність. Тому в нашому дослідженні під педагогічними умовами 

розуміюмо чинники, сприѐтливі педагогічні обставини, що впливаять на 

моніторинг ѐкості вищої освіти, їх існуваннѐ, взаюмодія, функціонуваннѐ, 

розвиток, закономірності, що сприѐять забезпечення успішної організації 

та результативного проведеннѐ моніторингу в закладі вищої освіти. 
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Нами виокремлено чотири педагогічні умови проведеннѐ ѐкісного 

моніторингу ѐкості вищої освіти, ѐкі повинні: забезпечити досѐгненнѐ 

поставленої мети; взаюмодія компонентів освітньої системи; сприѐти 

вдосконалення освітнього процесу в закладах вищої освіти.  

Розкриюмо сутність запропонованих нами педагогічних умов 

моніторингу ѐкості вищої освіти. 

Забезпеченнѐ організації партнерства викладачів і студентів під час 

здійсненнѐ моніторингу вищої освіти виокремлено ѐк необхідну 

педагогічну умову моніторингу ѐкості вищої освіти. Розкриюмо її сутність. 

Ми переконані, що моніторинг ѐкості професійної підготовки майбутніх 

фахівців у ЗВО на основі партнерства викладачів і студентів маю бути 

побудований длѐ потреб закладу освіти, зокрема, підвищеннѐ ѐкості 

результатів його діѐльності, за умови участі колективу закладу вищої освіти.  

Освітню середовище, сприѐтливе длѐ суб’юктної позиції студентів, їх 

партнерської діѐльності в освітньому процесі, їхнього розвитку ѐк фахівців, 

здатних самостійно проводити моніторинг освітньої діѐльності, 

побудований на рівноправній, суб’юктно-суб’юктній партнерській взаюмодії 

викладачів і студентів (Равчина, 2005). 

Педагогіка партнерства визначаю істинно демократичний спосіб 

співпраці педагога і дитини, ѐкий передбачаю рівність у праві на повагу, 

довіру, доброзичливе ставленнѐ і взаюмну вимогливість У зв’ѐзку з цим, 

виникаю необхідність введеннѐ нової форми педагогічної діѐльності в 

системі моніторингу ѐкості освіти в умовах суб’юкт-суб’юктних зв’ѐзків між 

педагогом і студентами – забезпеченнѐ організації партнерства викладачів 

і студентів длѐ здійсненнѐ ѐкісного моніторингу вищої освіти. 

Длѐ підтвердженнѐ переваг партнерської суб’юкт-суб’юктної системи 

відносин К. Роджерс вживаю таке понѐттѐ, ѐк «вчитель-фасилітатор» 

(«вчитель – полегшувач») у так званій моделі РСА (person centered 

approach – зосередженнѐ на особі) (Сиротинко, 2003). 

Длѐ здійсненнѐ ѐкісного моніторингу вищої освіти необхідним ю 

забезпеченнѐ організації партнерства викладачів і студентів. Так, під час 

проведеннѐ нами моніторингу ѐкості вищої освіти перед студентами 

ставилисѐ завданнѐ, ѐкі вони могли розв’ѐзати завдѐки спілкування з 

викладачем або іншими студентами. Ми спостерігали, що через 

навчальний діалог студента зі студентом, викладача зі студентом виникаю 

співробітництво студентів у парах, а потім у більших групах, ѐке будуютьсѐ 

на основі партнерства викладачів і студентів. При цьому студент виступаю 

ѐк суб’юкт, а не ѐк об’юкт навчаннѐ.  
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Розкрито сутність виокремленої нами педагогічної умови 

моніторингу ѐкості вищої освіти – забезпеченнѐ організації партнерства 

викладачів і студентів під час здійсненнѐ моніторингу вищої освіти. 

Моніторинг ѐкості професійної підготовки майбутніх фахівців у ЗВО на 

основі партнерства викладачів і студентів маю бути побудований длѐ 

потреб закладу освіти, зокрема, підвищеннѐ ѐкості результатів його 

діѐльності, що стаю можливим за умови зацікавленості й участі колективу 

закладу вищої освіти в цьому процесі.  

Виокремлено умови, за ѐких освітню середовище у вищій школі 

здійсняю соціалізуячий, виховний та освітній вплив на розвиток студентів, 

що можливо лише за умови використаннѐ правильного моніторингового 

підходу до оцінки своюї діѐльності, й тоді сприѐю оволодіння особистістя 

соціальним, професійним, особистісним досвідом. І доведено, що освітню 

середовище, сприѐтливе длѐ суб’юктної позиції студентів, їх партнерської 

діѐльності в освітньому процесі, їхньому розвиткові ѐк фахівців, ѐкі завжди 

зможуть самостійно проводити моніторинг освітньої діѐльності 

побудований на рівноправній, суб’юктно-суб’юктній партнерській взаюмодії.  

Вважаюмо основноя метоя партнерських відносин викладачів і 

студентів необхідність досѐгненнѐ успіху длѐ обох сторін. Розкрито успішні 

стратегії, зокрема, стратегія співробітництва й компромісу.  

Описано забезпеченнѐ зовнішніх умов освітнього процесу, 

сприѐтливих длѐ суб’юктно-суб’юктної, партнерської взаюмодії викладача і 

студентів та організація прийнѐтної соціально-психологічної атмосфери, 

ефективної длѐ освітньої й моніторингової діѐльності студентів, що ю 

необхідним чинником длѐ здійсненнѐ ѐкісного моніторингу вищої освіти. 

З метоя забезпеченнѐ організації партнерства викладачів і студентів, 

їх педагогічної взаюмодії длѐ організації освітнього процесу й здійсненнѐ 

ѐкісного моніторингу вищої освіти кожен момент повинен слугувати виѐву 

поваги, довіри до кожної особистості, толерантності до її думок. 

Виокремлено умови, за допомогоя ѐких ці позиції можуть стати реаліѐми.  

Відмічено головні вміннѐ, ѐкими маю володіти викладач у 

забезпеченні організації партнерства під час здійсненнѐ моніторингу вищої 

освіти: уміннѐ викликати зацікавленнѐ кожного студента і сприѐти його 

розвиткові; уміннѐ виѐвити творчість особистості, створяячи студентам 

партнерські умови, ѐкі збуджуять їхня цікавість; уміннѐ зрозуміти та 

поѐснити думки студентів, що супроводжуять їхню творче навчаннѐ та 

творчу діѐльність. При цьому, головне завданнѐ викладача вбачаюмо в 

допомозі сформувати несформовані здібності студента. 
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Показано переваги навчального діалогу студента зі студентом, 

викладача зі студентом (за ѐкого виникаю співробітництво студентів у парах, а 

потім у більших групах, ѐке будуютьсѐ на основі партнерства викладачів і 

студентів, де студент виступаю ѐк суб’юкт навчаннѐ); групових форм роботи 

(при ѐких викладач і студенти спільно проводѐть дослідницьку роботу, 

відкриваять закономірності, забезпечуячи при цьому партнерській підхід); 

технологій проюктуваннѐ при освітній діѐльності загалом і моніторинговій 

діѐльності зокрема (під час застосуваннѐ ѐких відбуваютьсѐ підготовка 

студентів до безпосереднього партнерського спілкуваннѐ, уміннѐ оцінити свої 

знаннѐ і бути відкритими длѐ суспільства). 

Виокремлено дослідницькі, творчі, інформаційні, розважальні, ігрові, 

практично-оріюнтовані проюкти, що спрѐмовуятьсѐ на здійсненнѐ ѐкісного 

освітнього процесу і моніторингу вищої освіти, де необхідним ю 

забезпеченнѐ організації партнерства викладачів і студентів.  

Під час нашого дослідженнѐ ми використовували проюкти: 

індивідуальні, парні і групові. Оціняваннѐ проюктів за кількістя учасників 

здійснявалосѐ у формі моніторингу (упродовж усього проюкту) – поточний 

і підсумковий моніторинг, ѐкий відбувавсѐ на різних етапах проюкту, ѐкі 

розкрито в розділі. 

Другоя педагогічноя умовоя нами запропоновано використаннѐ нау-

кових підходів (системний, кваліметричний, діѐльнісний, програмно-цільо-

вий, пpoблeмнo-оріюнтовний, особистісний, компетентнісний, бенчмаркінго-

вий) длѐ прийнѐттѐ успішних управлінських рішень керівників ЗВО на основі 

проведеннѐ моніторингу ѐкості вищої освіти. Розкриюмо наукові підходи, 

використаннѐ ѐких буде діювим длѐ прийнѐттѐ успішних управлінських рішень 

керівників ЗВО на основі проведеннѐ моніторингу ѐкості вищої освіти 

За допомогоя системного підходу ми структурували педагогічний 

процес і виділити в ньому інформаційну, психологічну, педагогічну, 

соціальну, фахово-предметну та інші складові. Кваліметричний підхід 

забезпечив кількісну оцінку ѐкості діѐльності під час здійсненнѐ 

вимірявань у моніторингу ѐкості освіти. Діѐльнісний підхід, провідноя 

ідеюя ѐкого ю розглѐд діѐльності студентів ѐк процесу розв’ѐзаннѐ 

поставлених завдань, що спрѐмовуятьсѐ на досѐгненнѐ мети, відіграв 

істотну роль у моніторингу ѐкості освіти. Спрѐмований на досѐгненнѐ 

визначеної мети був програмно-цільовий підхід, що реалізовувавсѐ через 

цільові програми, спрѐмовані на забезпеченнѐ прѐмого взаюмозв’ѐзку між 

розподілом бяджетних ресурсів та фактичними результатами їх 

використаннѐ відповідно до пріоритетів політики закладу вищої освіти. За 
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допомогоя пpoблeмнo-оріюнтовного підходу нами була poзpoблена 

пpoгpaма вiдбopу існуячих пpoблeм ocвiтньoї системи, відбулосѐ 

пoюднaннѐ вcix eтaпiв моніторингового пpoцecу в oднe ціле й здійснено 

кoopдинaцiя виѐвлених недоліків длѐ пoдaльшого вдосконаленнѐ 

ocвiтньoї системи закладу вищої освіти. Особистісний підхід спрѐмував 

студентів на створеннѐ умов длѐ саморозвитку, самоактуалізації, 

самореалізації, індивідуальної роботи та подальшого вдосконаленнѐ 

фахових ѐкостей майбутнього професіонала. Компетентнісний підхід став 

основоя длѐ вдосконаленнѐ системи освіти закладу вищої освіти, 

підсиленнѐм практичної оріюнтації змісту освіти. Використаний 

бенчмаркінговий підхід, ѐкий ми розглѐдали ѐк стандарт, за ѐким 

проводитьсѐ вимір будь ѐкої ѐкості об’юкта, під час останнього етапу 

проведеннѐ моніторингу ѐкості вищої освіти, характеризуютьсѐ прийнѐттѐм 

управлінських рішень на основі застосуваннѐ новітніх технологій, методів 

роботи кращих університетів, що надали нам результати моніторингового 

оціняваннѐ. Зараз неможливе існуваннѐ закладів вищої освіти без 

постійного використаннѐ мережі Інтернет, що призвело до поѐви квазі-

бенчмаркінгу – нового напрѐму, ѐкий здійсняютьсѐ через користуваннѐ 

соціальними мережами, офіційними сайтами закладів вищої освіти, 

публікаціѐми ЗМІ та іншої інформації, ѐку можна знайти у вільному доступі.  

Третѐ педагогічна умова: застосуваннѐ інформаційних технологій длѐ 

здійсненнѐ ѐкісного моніторингу вищої освіти та його модернізації. 

Першочергового значеннѐ в наш час набуваю моніторинг ѐкocтi вищої 

ocвiти з викopиcтaннѐм iнфopмaцiйниx технологій, ѐкий представлено ѐк 

пpoцec викopиcтaннѐ cукупнocтi зacoбiв i мeтoдiв збopу, oбpoбки й 

пepeдaчі дaниx длѐ oтpимaннѐ iнфopмaцiї з реального стану підготовки 

фахівців длѐ подальшого пiдвищeннѐ piвнѐ пiдгoтoвки нoвoї ѐкocтi фахівцѐ, 

нeoбxiднoї длѐ викoнaннѐ зaвдaнь його пpoфeciйнoї дiѐльнocтi. Oдним із 

шлѐxiв виpiшeннѐ цiюї пpoблeми ю кoмп’ятepизaцiѐ ѐк пpoцecу навчаннѐ, 

так і моніторингу ѐкості вищої освіти, тoбтo впpoвaджeннѐ кoмп’ятepниx 

тexнoлoгiй в ocвiтнiй пpoцec пpoфeciйнoї підготовки і длѐ здійсненнѐ 

моніторингу ѐкості вищої освіти. 

Інформаційні технології надаять великі можливості длѐ розвитку 

професійних навичок та інтелектуального потенціалу в майбутніх фахівців. 

Необхідно ѐкомога більше використовувати ці переваги (Klepko, 1998). 

Нами з’ѐсовано можливості застосуваннѐ інформаційних технологій 

длѐ здійсненнѐ ѐкісного моніторингу вищої освіти та модернізації освітнього 

процесу в закладах вищої освіти. Iнфopмaцiйнe забезпеченнѐ закладу вищої 
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освіти пoлѐгaю у вибopi тa вiдпoвiднiй oбpoбцi вiдoмocтeй, щo 

xapaктepизуять cтaн ocвiтньoї системи. Виокремлено ocнoвнi функцiї, ѐкi 

викoную cиcтeмa iнфopмaцiйнoгo зaбeзпeчeннѐ моніторингу й упpaвлiннѐ 

ѐкicтя ocвiти в закладі вищої освіти та гoлoвні кoмпoнeнти iнфopмaцiйниx 

технологій. Охарактеризовано нaпpѐми, що маять cучacнi інформаційні 

технології в ocвiтi. Моніторинг за допомогоя комп’ятера, що вирізнѐютьсѐ 

універсальністя, маю низку важливих особливостей, зумовлених програмоя. 

Окреслено форми науково-методичної роботи, за допомогоя ѐких можливо 

проведеннѐ моніторингу за допомогоя інформаційних технологій. Показано 

низку ознак, за ѐкими може бути здійснена класифікаціѐ інформаційних 

технологій і способи, що можуть застосовуватисѐ під час моніторингу ѐкості 

вищої освіти. Загальнонаціональна інформаційна система вклячаю 

компоненти, ѐкі розкрито у статті. Показано переваги інформаційної системи 

на основі відкритих технологічних рішень Інтернету длѐ моніторингу ѐкості 

вищої освіти над закритими унікальними технологіѐми. Розглѐнуто 

інформаційні технології моніторингової обробки інформації: централізовану, 

децентралізовану та змішану. Під час пандемії COVID-19, ѐка змінила життѐ 

всього суспільства, суттюво зміниласѐ в освітньому процесі і роль викладача. 

На нього покладаятьсѐ такі функції, ѐк координуваннѐ пізнавального 

процесу, коригуваннѐ курсу, що вивчаютьсѐ, консультуваннѐ слухачів під час 

упорѐдкуваннѐ індивідуального навчального плану, керуваннѐ їхніми 

навчальними проюктами, оціняваннѐ знань студентів і проведеннѐ 

моніторингу. Відповідно, розглѐнуто особливості дистанційної освіти з 

поглѐду комунікацій між викладачем і студентом, що дало можливість 

сформувати низку переваг дистанційної освіти в порівнѐнні з традиційним 

навчаннѐм та його моніторингом. 

Формуваннѐ позитивної мотивації студентів до самомоніторингу 

навчальних досѐгнень з метоя стимуляваннѐ їх до самовдосконаленнѐ – 

важливий фактор в успішному формуванні професійної компетентності 

фахівців у закладах вищої освіти, а також необхідна педагогічна умова длѐ 

реалізації моніторингу ѐкості їх підготовки та формуваннѐ позитивної 

мотивації щодо його постійного проведеннѐ длѐ з’ѐсуваннѐ ѐкості вищої 

освіти та вдосконаленнѐ освітнього процесу в закладах вищої освіти. Відтак, 

четвертоя педагогічноя умовоя нами визначено: формуваннѐ позитивної 

мотивації студентів до самомоніторингу навчальних досѐгнень з метоя 

самовдосконаленнѐ (самоконтроль, самооціняваннѐ, взаюмооціняваннѐ 

професійно-оріюнтована самопідготовка до моніторингового оціняваннѐ, 

самоаналіз, самовдосконаленнѐ, професійна саморегулѐціѐ тощо). 
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Під час формуваннѐ позитивної мотивації студентів до 

самомоніторингу навчальних досѐгнень з метоя самовдосконаленнѐ 

визначаютьсѐ рівень досѐгненнѐ мети на кожному етапі підготовки 

спеціаліста до майбутньої професійної діѐльності.  

Отже, формуячи позитивну мотивація студентів до самомоніторингу 

навчальних досѐгнень з метоя самовдосконаленнѐ, вважаюмо, що 

самомоніторинг студентів в освітньому процесі передбачаю: самоконтроль, 

самооціняваннѐ, взаюмооціняваннѐ, професійно-оріюнтовану самопідготовку 

студентів до моніторингового оціняваннѐ, самоаналіз, самовдосконаленнѐ, 

професійну саморегулѐція й порівнѐннѐ з прогнозованими результатами. І 

його метоя ю стимуляваннѐ професійного розвитку майбутніх фахівців, що ю 

важливим фактором в успішному формуванні професійної компетентності 

студентів, і необхідноя педагогічноя умовоя длѐ реалізації моніторингу 

ѐкості підготовки фахівців та формуваннѐ позитивної мотивації навчальних 

досѐгнень з метоя самовдосконаленнѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

обґрунтовані педагогічні умови моніторингу ѐкості вищої освіти: 

забезпеченнѐ організації партнерства викладачів і студентів під час 

здійсненнѐ моніторингу вищої освіти виокремлено ѐк необхідну педагогічну 

умову моніторингу ѐкості вищої освіти; використаннѐ наукових підходів 

(системний, кваліметричний, діѐльнісний, програмно-цільовий, пpoблeмнo-

оріюнтовний, особистісний, компетентнісний, бенчмаркінговий) длѐ 

прийнѐттѐ успішних управлінських рішень керівників ЗВО на основі 

проведеннѐ моніторингу ѐкості вищої освіти; застосуваннѐ інформаційних 

технологій длѐ здійсненнѐ ѐкісного моніторингу вищої освіти та його 

модернізації; формуваннѐ позитивної мотивації студентів до самомоні-

торингу навчальних досѐгнень із метоя самовдосконаленнѐ (самоконтроль, 

самооціняваннѐ, взаюмооціняваннѐ, професійно-оріюнтована самопідго-

товка до моніторингового оціняваннѐ, самоаналіз, самовдосконаленнѐ, 

професійна саморегулѐціѐ тощо) ю необхідними длѐ функціонуваннѐ 

моніторингу ѐкості професійної підготовки студентів у ЗВО й потребуять 

експериментальної перевірки длѐ підтвердженнѐ гіпотези дослідженнѐ. 

Подальшого розглѐду потребуять наукові підходи длѐ дослідженнѐ 

моніторингу ѐкості освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Осередчук Ольга. Педагогические условиѐ мониторинга качества образованиѐ 

заведений высшего образованиѐ в Украине. 
Мониторинг качества высшего образованиѐ будет осуществлѐтьсѐ более 

эффективно при разработке определенных педагогических условий, комплекс 
которых представлѐет собой единство целей, ѐвлений, действий. Выѐснено 
понѐтие «условие» и «педагогические условиѐ». Нами выделены четыре 
педагогических условиѐ проведениѐ качественного мониторинга качества высшего 
образованиѐ, которые должны: обеспечить достижение поставленных целей; 
взаимодействие компонентов образовательной системы; способствовать 
совершенствования образовательного процесса в учреждениѐх высшего 
образованиѐ и раскрыто их сущность. Обоснованные педагогические условиѐ 
мониторинга качества высшего образованиѐ необходимы длѐ функционированиѐ 
мониторинга качества профессиональной подготовки студентов в ЗВО. 

Во времѐ пандемии COVID-19, изменившей жизнь всего общества, 
существенно изменилась в образовательном процессе роль преподавателѐ. 
Поэтому рассмотрены особенности дистанционного образованиѐ с точки зрениѐ 
коммуникаций между преподавателем и студентом, что позволило сформировать 
рѐд преимуществ дистанционного образованиѐ по сравнения с традиционным 
обучением и его мониторингом. 

Ключевые слова: педагогические условиѐ, мониторинг качества образованиѐ, 
заведениѐ высшего образованиѐ, партнерство преподавателей и студентов, 
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научные подходы, информационные технологии, самомониторинг учебных 
достижений, самосовершенствование. 

SUMMARY 
Oseredchuk Olga. Pedagogical conditions of education quality monitoring in 

Ukrainian higher education institutions. 
Monitoring of the higher education quality will be carried out more effectively subject 

to the development of certain pedagogical conditions, the complex of which is the unity of 
goals, phenomena, actions. The meaning of the terms “conditions” and “pedagogical 
conditions” is clarified. We have identified four pedagogical conditions for higher education 
quality monitoring, which should ensure the achievement of this goal; interaction of 
components of the educational system; to promote improvement of the educational process 
in higher education institutions. The essence of the proposed pedagogical conditions for 
higher education quality monitoring: ensuring organization of partnerships between teachers 
and students in the monitoring of higher education is identified as a necessary pedagogical 
condition for monitoring of the higher education quality; use of scientific approaches 
(systems, qualimetric, activity, program-targeted, problem-oriented, personal, competence, 
benchmarking) for making successful management decisions of freelance managers on the 
basis of the higher education quality monitoring; application of information technologies for 
high-quality monitoring of higher education and its modernization; formation of positive 
motivation of students to self-monitoring of academic achievements for self-improvement 
(self-control, self-evaluation, mutual evaluation, professionally oriented self-preparation for 
monitoring evaluation, self-analysis, self-improvement, professional self-regulation, etc.). 
Substantiated pedagogical conditions for monitoring of the higher education quality are 
necessary for the functioning of the monitoring of the quality of professional training of 
students in the higher education institutions. During the COVID-19 pandemic, which changed 
the lives of the whole society, the role of the teacher in the educational process also changed 
significantly. It is responsible for such functions as coordinating the cognitive process, 
adjusting the course being studied, advising students in organizing an individual curriculum, 
managing their educational projects, assessing students’ knowledge and conducting 
monitoring. Therefore, the features of distance education in terms of communication 
between a teacher and a student, which allowed to form a number of advantages of distance 
education compared to traditional learning and its monitoring. 

Key words: pedagogical conditions, monitoring of the quality of education, 
institutions of higher education, partnership of teachers and students, scientific approaches, 
information technologies, self-monitoring of educational achievements, self-improvement. 
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Актуалізовано вчасний та обґрунтований вибір майбутньої професії 
старшокласниками, ѐкий значноя міроя впливаю на результати праці, становище 
особи в суспільстві, рівень матеріального добробуту фахівцѐ та сприѐю 
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ефективному зреалізування особистісного потенціалу. Окреслено мету 
профоріюнтаційної роботи, що передбачаю пошук старшокласниками майбутнього 
фаху та спеціальності, де би повноцінно використовувалисѐ отримані знаннѐ, 
уміннѐ, навички й особистісні ѐкості та здібності. У статті  розглѐнуто 
профоріюнтаційну роботу ѐк соціальну систему сприѐннѐ професійному 
самовизначення старшокласників. Описано концептуальні ідеї та дослідженнѐ 
науковців із педагогічного супроводу та професійного вибору майбутньої професії; 
зазначено засобове забезпеченнѐ педагогічного супроводу та його структуру у 
професійному самовизначенні учнів. Важливо у формуванні професійного 
самовизначеннѐ молодих осіб комплексно використовувати наукові підходи: 
просвітницький, діагностичний, виховний, диференційований, морально-емоційний 
та імітаційно-ігровий із характерними длѐ них особливостѐми.   

Ключові слова: учні, учителі, профоріюнтаційна робота, освітній процес, 
наукові підходи, професійне самовизначеннѐ. 

 

Постановка проблеми. Вибір професії старшокласниками нині ю 

одним із складних і відповідальних життюво-важливих завдань, ѐкі 

доводитьсѐ вирішувати кожній лядині. Усі мріять мати в майбутньому 

цікаву, добре оплачувану професія, ѐка би користуваласѐ визнаннѐм у 

суспільстві та сповна відповідала би фаховим здібностѐм, отриманим 

знаннѐм і особистісним навичкам. Проте, дуже часто в учнів старшої школи 

виникаять внутрішні суперечності, пов’ѐзані з професійним 

самовизначеннѐм. Це стосуютьсѐ розбіжностей, ѐкі проѐвлѐятьсѐ в їхніх 

індивідуальних уміннѐх і здатностѐх та вимогах професії до майбутнього 

фахівцѐ; усвідомленні рівнѐ свого загального розвитку та можливостей 

майбутньої діѐльності; бажанні заздалегідь спробувати себе в обраній 

професії та відсутністя такої можливості в закладі загальної середньої 

освіти; невідповідності здоров’ѐ, особистісного темпераменту і звичок 

вимогам, що висуваятьсѐ професіюя до особи-фахівцѐ та ін. 

Аналіз актуальних досліджень.  Усі зазначені проблеми, що маять 

місце у профоріюнтаційній роботі, по-різному вирішуятьсѐ сучасними 

вітчизнѐними й закордонними науковцѐми (В. Бербец, Р. Веюрман, 

Н. Гончарова, А. Гусейнов, Д. Закатнов, Н. Захаров, В. Моргун, 

В. Паржницький, М. Побирченко, М. Родичев, С. Чистѐкова, С. Шацький та ін.). 

Так, рівні сформованої готовності вчителів до профоріюнтаційної роботи з 

учнѐми закладів освіти в умовах освітньої профілізації досліджував М. Чумак 

(Чумак, 2012). Науковець О. Сагадіна вивчала формуваннѐ готовності 

педагогічних працівників до профоріюнтаційно-консультативної роботи зі 

школѐрами під час підвищеннѐ власної кваліфікації (Сагадіна, 2017). 

Ю. Пологовська відстежувала вплив методу ситуативного аналізу на 

формуваннѐ профоріюнтаційної компетентності в майбутніх учителів 

(Пологовська); Н. Дученко розглѐдала шлѐхи зреалізуваннѐ вчителем 
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профоріюнтаційної роботи в освітньому процесі загальнооосвітньої школи 

(Дученко, 2016); Т. Кочубей проаналізувала сучасні підходи до проблеми 

профоріюнтаційної роботи (Кочубей і Міщенко, 2021); Г. Черушева та 

А. Синѐкова аргументували, що проведеннѐ профоріюнтаційної роботи в ЗВО 

та закладах загальної середньої освіти унеможливлене без застосуваннѐ 

сучасних освітніх засобів (інформаційних технологій, мультимедійного облад-

наннѐ, соціальних мережах та ін.) і без залученнѐ молоді до різноманітних 

освітніх заходів (інтелектуальні та культурно-творчі інтерактивні ігри, про-

фесійно-спрѐмовані конкурси, олімпіади) (Черушева та Синѐков, 2020) та ін. 

Наукові результати, отримані закордонними фахівцѐми, полѐгаять у 

тому, що створеннѐ в цілому системи професійної оріюнтації молоді належить 

американському науковця Дж. Голланду, ѐкий, крім того, розробив низку 

профоріюнтаційних методик (Резапкина, 2010). С. Васюнкіна розробила 

концепція професійної оріюнтації учнів у сучасних умовах (Васенкина, 2015); 

професійну спрѐмованість ѐк важливий чинник формуваннѐ майбутньої 

професійної діѐльності розглѐдала Л. Кунц (Кунц, 2013); значимість 

педагогічної підтримки, що ю ефективним засобом здійсненнѐ продуктивної 

профоріюнтації, ѐка в сучасному світі набуваю демократичних рис та будуютьсѐ 

з урахуваннѐм унікальних здібностей кожної особистості, обґрунтувала 

Є. Овчиннікова (Овчинникова и др., 2019). Значний внесок у систему 

профоріюнтаційної роботи зробили науковці з Японії (С. Фукуѐма розробив 

систему професійних випробувань длѐ учнів (Файзрахманова, 2013)) та 

Німеччини (Г. Дедерінг (Dedering, 2002), Г. Дібберн (Dibbern, 1983)), ѐкі 

обґрунтували дидактичні аспекти професійної оріюнтації. Водночас Х. Нідер 

(Nieder, 1981) і К. Шобер (Schober, 1993) віднайшли діюві методи професійної 

оріюнтації та вказали на шлѐхи впровадженнѐ системи професійної оріюнтації 

в заклади освіти різних типів.  

Однак, нами актуалізуятьсѐ наукові підходи до професійного 

самовизначеннѐ учнів закладів загальної середньої освіти, ѐкі потребуять 

наукового доповненнѐ. 

Мета статті – окресленнѐ значимості наукових підходів до 

професійного самовизначеннѐ учнів закладів загальної середньої освіти. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальненнѐ науково-

методичної літератури, педагогічне спостереженнѐ, методи логічного та 

порівнѐльного аналізу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині в світі налічуятьсѐ 

тисѐчі професій, утім серед випускників шкіл рік у рік популѐрністя 

користуятьсѐ лише декілька десѐтків із них. Найчастіше молода лядина 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/12234.php
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вибираю професія не тому, що її привабляю зміст діѐльності, а скоріше за 

все, обираю певний спосіб життѐ, де майбутнѐ професіѐ стаю ефективним 

засобом длѐ досѐгненнѐ певного престижу й популѐрності в суспільстві. 

Вибір профіля навчаннѐ та вибір професії ю взаюмообумовленими, 

тому освітнѐ підготовка повинна містити складові профоріюнтаційного 

характеру длѐ допомогти кожному учневі усвідомлено вибудовати своя 

індивідуальну фахову траюкторія в умовах самостійного вибору сфери 

майбутньої професійної діѐльності.  

Відтак, велика роль в ефективному профвідборі професії 

старшокласниками відводитьсѐ вчителя та педагогічному колективу в 

цілому, оскільки проблеми, ѐкі відчуваять випускники у професійному 

самовизначенні, змушуять по-новому розглѐнути організація 

профоріюнтаційної роботи у школі. Оволодіннѐ учнѐми старшої школи 

необхідним комплексом знань, умінь, навичок дозволѐю їм сповна 

зреалізувати себе у професійному та соціальному плані. Однак, обставини 

постійно ускладняятьсѐ, оскільки в наш час тим, хто навчаютьсѐ, дуже 

непросто зробити вибір через зміну ситуації на ринку праці та незнаннѐ 

професій із перспективним майбутнім. 

Розуміннѐ профоріюнтації ѐк соціальної системи сприѐннѐ 

професійному самовизначення учнів закладів загальної середньої освіти 

складалосѐ впродовж тривалого часу розвитку професійної педагогіки. Про 

це свідчать дослідженнѐ науковців із педагогічного супроводу та 

професійного вибору майбутньої професії.  У цьому аспекті важливоя ю 

модель вибору професії Дж. Голланда, ѐка описую уѐвленнѐ про здібності 

особи, залежність, що встановляютьсѐ між особистістя та її професійним 

оточеннѐм. Науковець запропонував організація педагогічного супроводу, 

виходѐчи з типології особистісних особливостей та класифікації моделей 

професійних середовищ. Науковця вдалосѐ виокремити шість типів 

особистості та шість типів середовищ (моделі оточеннѐ). Клячова ідеѐ 

концепції Дж. Голланда полѐгаю в тому, що ляди шукаять те середовище, 

що дозволѐю їм проѐвити власну фахову майстерність, здібності, установки, 

цінності й обирати найбільш підходѐщі професійні ролі. 

Взаюмозв’ѐзок системи професійної оріюнтації з процесом 

професійного самовизначеннѐ відображено, ѐк зазначаю Н. Мілорадова 

(Мілорадова, 2017), у концепції Е. Гінзберга. Науковець зазначаю, що вибір 

професії складаютьсѐ з «проміжних рішень», сукупність ѐких призводить до 

остаточного вибору професії. Науковець наголошую на важливості кожного 
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проміжного рішеннѐ, оскільки воно маю здатність обмежувати свободу у 

виборі професії та звужувати досѐгненнѐ нових цілей. 

У системі профоріюнтаційної роботи педагоги працяять із 

різновіковоя молоддя, ѐка проходить стадії професійного 

самовизначеннѐ: 

– «період оцінки» (за Е. Гінзбергом), де в основному в ця стадія 

вклячені учні, ѐкі закінчили навчаннѐ в 9 класі; 

– перехідний період (молодь післѐ 11 класу); 

– період дослідженнѐ  (учні старших курсів коледжів).  

Ефективна система педагогічного супроводу професійного 

самовизначеннѐ ю багаторівневоя і не обмежуютьсѐ вирішеннѐм завдань 

професійної оріюнтації. Педагогічний супровід супроводжую професійно-

особистісний розвиток учнѐ впродовж усього періоду навчаннѐ. 

Розробка проблеми організації педагогічного супроводу длѐ 

професійного самовизначеннѐ молоді становлѐть значний інтерес 

науковців. Так, представник Європейської школи професійної оріюнтації 

А. Леон запропонував тривало вивчати школѐрів та їхня поступову 

підготовку до самовизначеннѐ під впливом учителів і батьків. Основним 

методом профоріюнтації, за А. Леоном, ю тривале спостереженнѐ за учнѐми 

у процесі навчальної й виховної роботи. Автор стверджую, що кожен 

учитель у процесі навчаннѐ повинен вивчати характери дітей та 

повідомлѐти їх фахівцѐм (психологам, організаторамі з профоріюнтаційної 

роботи та ін.) длѐ більшої змоги визначити професійне майбутню 

старшокласників. Засобами педагогічного супроводу у професійному 

самовизначенні можуть служити:  

– знайомство з професійними закладами освіти;  

– відвідуваннѐ фільмів, ѐкі знайомлѐть учнів із професіѐми;  

– діагностика професійних інтересів за допомогоя опитувальників 

тощо. 

На основі отриманої інформації вчитель фіксую зміну інтересів до того 

чи іншого виду діѐльності учнів, проѐви їхніх здібностей та плани на 

професійне майбутню. Із накопиченнѐм даних по кожному учневі педагог 

разом із батьками маю змогу обговорити майбутню їхніх дітей і тим самим 

допомогти учнівській молоді зоріюнтуватисѐ у виборі напрѐму 

професійного навчаннѐ. 

Длѐ старших курсів студентів коледжу длѐ поглибленого пізнаннѐ 

професії продуктивноя ю дуальна система (за Е. Гінзбергом) професійної 

підготовки. Дуальна система підготовки фахівців передбачаю її близькість до 
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практики, де молоді ляди працяять на виробництві та один чи два дні 

навчаятьсѐ у закладі загальної середньої освіти. Закінчивши навчаннѐ, 

молодий фахівець одразу може виконувати кваліфіковану роботу. Важливо, 

що дуальна форма навчаннѐ оріюнтую молодь на професії, необхідні ринку 

праці; крім спеціальної освіти дана система сприѐю формування професійної 

компетентності, розвиваю вміннѐ долати труднощі та сприѐю готовності 

вчитисѐ все життѐ; закладаю основи длѐ безболісної зміни професії та сфери 

діѐльності; доступна всім учнѐм коледжу. 

Значний внесок у розробку системи професійної оріюнтації в межах 

професійного самовизначеннѐ зробив ѐпонський учений С. Фукуѐма 

(Фукуѐма, 1989). Мету профоріюнтації він вбачаю в пошуку такої майбутньої 

діѐльності, у ѐкій молода лядина могла би повноцінно застосувати свої 

знаннѐ та вміннѐ. Длѐ цього необхідно формувати в учнѐ знаннѐ про вплив 

високопродуктивних технологій на соціальне та економічне життѐ 

суспільства. Структуру педагогічного супроводу професійного 

самовизначеннѐ науковець пропоную визначати за двома напрѐмами: 

формувати здібності індивіда до професійного самовизначеннѐ; проводити 

моніторинг визначальних факторів у професійному виборі з метоя 

моніторингу розвитку професійних мотивів та професійно важливих 

особистісних ѐкостей і здібностей. 

У процесі формуваннѐ професійного самовизначеннѐ молоді 

педагогам важливо використовувати методологічні та наукові підходи 

(Ребуха, 2017) із характерними длѐ них певними особливостѐми:  

1. Просвітницький підхід. Його основним завданнѐм слугую донесеннѐ 

знань старшокласникам про професії, на основі ѐких у них формуютьсѐ стійкі 

професійні інтереси та позитивне ставленнѐ до майбутньої діѐльності. Длѐ 

просвітницького підходу характерними ю такі складові: 

– професіограми (з їх допомогоя можна здійснити короткий опис умов 

праці, прав та обов’ѐзків фахівцѐ, окреслити необхідні професійні знаннѐ, 

уміннѐ, навички та професійно важливі особистісні ѐкості учнѐ, а також виок-

ремити певні протипоказаннѐ за станом здоров’ѐ длѐ окремих професій); 

– довідкова література (за потреби в такій літературі); 

– інформаційно-пошукові системи (у ѐких можна знайти потрібну 

інформація); 

– професійна реклама та агітаціѐ; 

– екскурсії школѐрів (на підприюмства, в організації, в заклади 

професійної освіти); 
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– зустрічі старшокласників (з провідними фахівцѐми підприюмств, 

організацій та закладів освіти); 

– пізнавальні та просвітницькі лекції (про шлѐхи вирішеннѐ 

профоріюнтаційних проблем длѐ сприѐннѐ професійному самовизначення 

учнівської молоді); 

– профоріюнтаційні уроки зі школѐрами, навчальні фільми, ѐрмарки 

професій; 

– використаннѐ засобів масової інформації. 

2. Діагностичний підхід. Педагоги використовуять різні методики длѐ 

вивченнѐ інтересів, мотивів, ціннісних оріюнтацій та установок у виборі 

професії. 

Нині ю два способи вибрати професія. Один метод – це метод «спроб 

і помилок», коли особа шукаю наосліп, пробуячи себе в різних сферах 

діѐльності, поки не віднаходитьсѐ та професіѐ, ѐка приносить не лише 

матеріальне благополуччѐ длѐ гідного існуваннѐ, а й радість від процесу 

роботи. Інший шлѐх – вивчити насамперед самого себе: свої інтереси та 

схильності, особливості мисленнѐ, пам’ѐті, уваги, властивості нервової 

системи, тобто все те, що робить кожну лядину юдиноя й неповторноя. 

Це можна зробити за допомогоя опитувальників, що відображаять 

нахили та інтереси у виборі професії, професійну придатність, особистий 

професійний план, властивості темпераменту, особливості мисленнѐ, 

пам’ѐть та увагу, індивідуальні особливості й навички самопрезентації. 

3. Виховний підхід пов’ѐзаний із формуваннѐм та розвитком в учнів, 

характеру, почуттів, волі, умінь, інтелекту. Цей підхід ю досить традиційним і 

розвиненим у вітчизнѐній педагогіці. Виховний підхід вклячаю діагностику. 

Найбільша ефективність у професійному вихованні учнів досѐгаютьсѐ під час 

умілого поюднаннѐ зусиль школи та сім’ї. Важливе місце в процесі вихованнѐ 

займаю залученнѐ учнів до життѐ виробничих колективів.   

4. Диференційований підхід. Цей підхід передбачаю попередня 

класифікація учнів за групами залежно від їхніх життювих інтересів, 

професійних планів та відповідної виховної роботи у групах. Він 

спрѐмований на цілеспрѐмовану роботу з учнѐми. 

5. Морально-емоційний підхід. Застосовуютьсѐ длѐ підтримки 

молоді. 

6. Імітаційно-ігровий підхід. Передбачаю роботу педагога з учнѐми у 

формі спеціальних «ділових» (імітаційних) ігор. Профоріюнтаційна гра 

охопляю ѐкнайбільше число учнів і виклячаю будь-ѐкий примус. Цѐ гра 

залежить від професійної майстерності ведучого, його вміннѐ вести гру та 
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коригувати дії гравців, володіти невербальними засобами. Професійна гра 

маю моделявати весь процес професійного та життювого самовизначеннѐ. 

Висновки і перспективи дослідження. Отже, здійснивши аналіз 

підходів до професійного самовизначеннѐ молоді, можна зробити 

висновок, що длѐ нашого дослідженнѐ найбільш важливим у 

профоріюнтаційній роботі з учнѐми ю комплексне застосуваннѐ підходів: 

просвітницького, діагностичного, виховного, диференційованого та 

морально-емоційного в роботі з учнѐми закладів загальної середньої 

освіти. Длѐ учнів першого і другого курсів коледжу важливо 

використовувати просвітницький, виховний та імітаційно-ігровий підходи. 

За допомогоя даних підходів відбуваютьсѐ формуваннѐ усвідомленого 

позитивного ставленнѐ до обраної спеціальності, мотивації вибору 

професії, характеру, волі та вмінь. Длѐ учнів третього та четвертого курсів, 

коли вже закладені основи професійного самовизначеннѐ, доцільно 

застосовувати такі підходи, ѐк діагностичний, диференційований, 

морально-емоційний. Вони, знаячи свої схильності та інтереси у виборі 

професії, за допомогоя спеціальних методик виѐвлѐять своя професійну 

придатність, складаять особисті професійні плани, визначаять свою місце в 

суспільстві та закріпляять свою ставленнѐ до обраної спеціальності. 

Подальших наукових розвідок потребую питаннѐ формуваннѐ 

готовності вчителів закладів загальної середньої освіти до консультативної 

профоріюнтаційної роботи з учнѐми старших класів. 
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РЕЗЮМЕ 
Тарарук Дарина. Влиѐние научных подходов на педагогическое сопровождение 

учащихсѐ заведениѐ общего среднего образованиѐ в процессе профессионального 
самоопределениѐ. 

Актуализирован своевременный и обоснованный выбор будущей профессии 
старшеклассниками, в значительной степени влиѐящий на результаты труда, 
положение личности в обществе, уровень материального благосостоѐниѐ 
специалиста и способствуящий эффективному развития личностного потенциала. 
Обозначена цель профориентационной работы, котораѐ предполагает поиск 
старшеклассниками будущей специальности, где бы полноценно использовались 
полученные знаниѐ, умениѐ, навыки, личностные качества и способности. В статье 
рассмотрена профориентационнаѐ работа как социальнаѐ система содействиѐ 
профессиональному самоопределения старшеклассников. Описаны концептуальные 
идеи ученых по педагогическому сопровождения и выбору будущей профессии; 
указаны средства обеспечениѐ педагогического сопровождениѐ и определена его 
структура в профессиональном самоопределении учащихсѐ. Важно в формировании 
профессионального самоопределениѐ старшеклассников комплексно использовать 
научные подходы: просветительский, диагностический, воспитательный, 
дифференцированный, нравственно-эмоциональный и имитационно-игровой с 
характерными длѐ них особенностѐми. 

Ключевые слова: учащиесѐ, учителѐ, профессионально ориентационнаѐ 
работа, образовательный процесс, научные подходы, профессиональное 
самоопределение. 

SUMMARY 
Tararuk Daryna. The influence of scientific approaches on the pedagogical support of 

students of general secondary education institutions in the process of professional self-
determination. 

The timely and reasonable choice of the future profession by high school students has 
been updated, which significantly affects the results of work, the position of the individual in 
society, the level of material well-being of the specialist and contributes to the effective 
realization of the personal potential. The purpose of career guidance work is outlined, which 
involves the search for high school students’ future profession and specialty, full use of 
acquired knowledge, skills, abilities and personal qualities The article notes the importance of 
teachers and teaching staff in effective professional self-determination of students, which 
encourages organization of career guidance work in general secondary education institutions 
to consider new requirements of the labour market. 
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The paper describes career guidance work as a social system to promote professional 
self-determination of high school students. Conceptual ideas and studies of scientists on 
pedagogical support and professional choice of future profession are described; the means of 
providing pedagogical support and its structure in the professional self-determination of 
students are indicated; the importance of the dual system of training future college 
specialists for the orientation of young people in the profession, the formation of professional 
competencies and readiness to learn all their lives are pointed out. It is important in the 
formation of professional self-determination of young people to use comprehensive scientific 
approaches: diagnostic, educational, differentiated, moral-emotional and imitation-gaming 
with their own characteristics. It is established that effective implementation of scientific 
approaches in the educational process of high school students more effectively promotes 
professional self-determination, motivates high school students to consciously choose a 
future profession, reveals professional aptitudes and personal professional interests, and 
helps to identify professional suitability and attitude to the chosen future 
profession/educational program.  

Key words: students, teachers, career guidance work, educational process, scientific 
approaches, professional self-determination. 
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ТВОРЧІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ 
 

У даній статті здійснено розвідку праць вітчизнѐних і зарубіжних науковців, 
зроблено теоретичний аналіз понѐттѐ «творчість», «дитѐча творчість», «творчий 
потенціал», «здібності». Розглѐнуто складники творчого потенціалу особистості, 
етапи творчої діѐльності дитини, види діѐльності дитини, в ѐких проѐвлѐютьсѐ 
творчість. Розглѐнуто здібності та задатки дитини ѐк один із компонентів творчого 
потенціалу. Окреслено умови формуваннѐ творчої активності дітей дошкільного віку. 
Акцентуютьсѐ увага, що головна цінність дитини полѐгаю  в її  унікальності.  Розкрито, 
що система дошкільної освіти, сприѐячи проѐву дитиноя власної індивідуальності, 
сприѐю реалізації  її творчого потенціалу. 

Охарактеризовано дошкільний вік , ѐк сприѐтливий період длѐ розвитку 
творчих здібностей, пізнавальних процесів та емоційної сфери дитини. 

Ключові слова: творчість, дитѐча творчість, творчий потенціал, здібності, 
задатки, творча активність. 

 

Постановка проблеми. Розвиток будь-ѐкого суспільства великоя 

міроя залежить від наполегливості, активності та творчості його членів; тих 

умов, що створені длѐ виѐвленнѐ, розвитку та реалізації потенціалу 

кожного громадѐнина. Становленнѐ особистості бере початок ще в 

дошкільному віці, тож забезпеченнѐ умов длѐ проѐву творчих ресурсів 

дошкільників, розробка методик їх формуваннѐ, пошук засобів розвитку 

здібностей та задатків ю одним із клячових завдань сучасної дошкільної 

освіти. «Розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей» ю одніюя з 

https://orcid.org/0000-0002-6853-387X
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клячових цінностей дошкільної освіти, зазначених в Базовому компоненті 

дошкільної освіти (Базовий компонент дошкільної освіти). 
Аналіз актуальних досліджень. Аналіз педагогічних та психологічних 

досліджень свідчить, що численні праці науковців та практиків присвѐчені 

проблемам психології творчості та розвитку творчих здібностей, розроблені 

положеннѐ про активність творчого характеру особистості (І. Бех, Г. Костяк, 

С. Максименко), описано теорії, ѐкі розкриваять проблему творчого 

потенціалу особистості (Б. Братусь, В. Роменець, В. Ямницький), розроблено 

концепція творчої діѐльності особистості (В. Молѐко). Методологічну сторону 

проблеми розвитку творчих здібностей різного характеру розкрито в працѐх 

багатьох зарубіжних (Ф. Баррона, Дж. Гілфорда, Дж. Керрола, Дж. Рензуллі, 

Е. Торренса, Е. Фромма) та вітчизнѐних вчених (О. Антонової, 

Д. Богоѐвленської, В. Камишина, О. Матяшкіна, О. Музики, В. Рибалки, 

Р. Семенової, М. Холодної, О. Цибулі, Н. Шумакової, О. Щебланової). 

Питаннѐм розвитку обдарованості та творчих здібностей в дошкільному 

дитинстві присвѐчені праці О. Дьѐченко, Н. Каневської, О. Киричука, 

В. Кудрѐвцева, В. Кузьменко, О. Кульчицької, С. Науменко, Н. Підгорної, 

Л. Руденко, Т. Титаренко, Л. Чорної, Т. Яценко та інших. Науковцѐми 

встановлено умови та чинники розвитку творчих здібностей (І. Біла, 

Р. Стернберг, Е. Фромм), розроблено способи їх виѐвленнѐ та розвитку 

(Д. Векслер, П. Джонсон, Н. Краснощокова, Г. Лаврентьюва, Дж. Равен, 

В. Тарасун, Е. Торренс, Л. Чорна). 

Мета статті: здійснити теоретичний аналіз проблеми творчості дітей 

дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У психологічному 

словнику понѐттѐ «творчість» трактуютьсѐ ѐк «діѐльність, результатом ѐкої ю 

створеннѐ нових матеріальних і духовних цінностей» (Шагар). В 

«Енциклопедії освіти» творчість визначаютьсѐ ѐк «діѐльність, результатом 

ѐкої ю створеннѐ нових, оригінальних і більш досконалих матеріальних і 

духовних цінностей, ѐкі маять об’юктивну або суб’юктивну значущість» 

(Енциклопедіѐ освіти, 2021). 

У науковій літературі це понѐттѐ трактуять ѐк «форму діѐльності 

лядини, спрѐмовану на створеннѐ ѐкісно нових длѐ неї цінностей, що 

маять суспільне значеннѐ, тобто важливих длѐ формуваннѐ особистості ѐк 

суспільного суб’юкта» (Дѐченко, 2016) ѐк «чинник і передумову свободи 

лядини», ѐк «мисленнѐ в його вищій формі, ѐке проѐвлѐютьсѐ ѐк уѐва і ѐке 

виходить за межі відомих способів вирішеннѐ виниклого завданнѐ» (Біла, 

2014). На думку І. Білої, «творчість ѐвлѐю собоя багаторівневий процес, її 
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перший, високий, рівень полѐгаю у здійсненні револяції у тій чи іншій 

області, в докорінній зміні розуміннѐ системи знань та їх застосуваннѐ. 

Другий, більш низький, рівень виѐвлѐютьсѐ в подальшому розвитку 

відомого, розширенні сфери його використаннѐ» (Біла, 2014).  

На думку вчених, творчість безпосередньо пов’ѐзана з розумовоя 

діѐльністя лядини, ѐкій належить вирішальна роль; творчість – це 

найважливіша форма лядської практики, активізації потенціалу суб’юкта в 

процесі особистісних змін Творчість, за визначеннѐм Тетѐни Божок – це 

продуктивна форма активності і самостійності лядини, її результатом ю 

наукові відкриттѐ, винаходи, створеннѐ нових музичних, художніх 

шедеврів, розв’ѐзаннѐ нових завдань у праці лікарѐ, вчителѐ, інженера 

тощо (Божок, 2015, с. 221). 

Необхідно зазначити наѐвність протилежних думок вчених з приводу 

наѐвності творчого начала, здатності до творчості у кожної особистості. 

Якщо розглѐдати творчість ѐк процес, результатом ѐкого ю створеннѐ 

принципово нових матеріальних та духовних цінностей, то слід розглѐдати 

твердженнѐ про відсутність у звичайної лядини творчого начала, ѐке 

присутню у обдарованих індивідів (К. Кокс, К. Тейлор, Е. Роу).  

На думку А. Лукановської, передумовоя, внутрішнім джерелом 

творчості ю сукупність ѐкостей особистості, завдѐки ѐкій особистість 

здійсняю творчу діѐльність. Дану сукупність називаять творчим 

потенціалом. Науковицѐ представлѐю творчий потенціал особистості у 

виглѐді сукупності певних можливостей: інтелектуальних здібностей 

(пізнавальні можливості), навичок, умінь, здібностей (перетворявально-

предметні можливості), ціннісних оріюнтації (аксіологічні можливості), 

морально-психологічних ѐкостей (комунікативні можливості), естетичних 

здібностей (художні можливості) (Лукановська). 

Н. Міщенко вважаю, що творчий потенціал особистості складаять: 

– світоглѐдні ѐкості: оптимізм, гуманність, відданість власним 

ідеалам і принципам, активна життюва позиціѐ, гармонійність, високе 

почуттѐ обов’ѐзку, значний рівень розвитку естетичних почуттів, прагненнѐ 

до творчості, відкриттів, самовираженнѐ тощо; 

– ціннісні ѐкості: тактовність, толерантність, доброзичливість, 

щирість, працьовитість, милосердѐ, критичність;  

– інтелектуальні ѐкості: уміннѐ прогнозувати, спостережливість, 

допитливість, гнучкість розуму, незалежність і самостійність думки, 

варіативність мисленнѐ, інтуїціѐ, ерудованість, здатність аналізувати й 

синтезувати, оригінальність, ініціативність, метафоричність мисленнѐ;  
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– вольові ѐкості: сміливість, цілеспрѐмованість, наполегливість, 

мужність і стійкість, властивість доводити розпочату справу до кінцѐ, 

здатність до самоствердженнѐ, витривалість, неабиѐка енергійність, 

упевненість у власних силах (Міщенко, 2017, с. 45). 

Що стосуютьсѐ творчості дошкільників, варто зазначити, що дошкільний 

вік, на думку психологів, співпадаю із періодом ранньої творчості. Науковці 

(О. Запорожець, О. Дѐченко та інші) стверджуять, що дошкільне дитинство ю 

найбільш сприѐтливим періодом розвитку творчості, оскільки дитина уже 

готова до соціалізації, але ще не соціалізована. У віці близько трьох років у неї 

з’ѐвлѐютьсѐ потреба діѐти, ѐк дорослий, бути на рівні з дорослим. 

Особливістя цього вікового періоду ю надзвичайна сприѐтливість дитини до 

творчості, відмінна спостережливість, уѐва, фантазіѐ, чутливість до мови, що ю 

«основоя длѐ реалізації дитиноя дошкільного віку свого природнього 

потенціалу у різних видах діѐльності. 

Аналіз результатів досліджень дитѐчої творчості, ѐкі здійснявали відомі 

вчені (О. Кульчицька, Є. Фльорін та ін.), дозволѐю розуміти дитѐчу творчість ѐк 

створеннѐ дитиноя суб’юктивно нового (що маю значеннѐ конкретно длѐ неї) 

продукту – власного малянка, виробу, конструкції, гри, оповіданнѐ, 

створеннѐ раніше невідомих деталей, що по-новому визначаять 

створяваний образ: різних варіантів знайомих зображень, ситуацій, рухів, 

властивостей героїв тощо; застосуваннѐ засвоюних знань та засобів виразності 

у нових ситуаціѐх; проѐв творчої ініціативи в будь-ѐкій діѐльності. 

 Основними етапами творчої діѐльності дитини, на думку вчених, ю:  

– поѐва відчуттѐ незрозумілості (виникненнѐ проблеми);  

– виникненнѐ рѐду запитань, уточнень;  

– виділеннѐ значущих елементів, що необхідні длѐ успішного 

розв’ѐзаннѐ проблеми;  

– усвідомленнѐ проблеми;  

– формуваннѐ гіпотези; шуканнѐ і знаходженнѐ розв’ѐзку (Біла, 2014).  

Слід зауважити, що творчий потенціал дитини-дошкільника – ѐкість, 

ѐка піддаютьсѐ постійній зміні та розвитку. Вона (ѐкість) може бути 

вродженоя та актуальноя (набутоя в ході вихованнѐ та навчаннѐ). 

Науковицѐ Н. Міщенко вважаю, що розвитком творчої особистості, її творчим 

потенціалом можна і потрібно управлѐти, враховуячи при цьому чинники, 

що впливаять на цей розвиток (середовище (предметне, соціальне, 

природню), що її оточую; умови вихованнѐ; характер навчальної діѐльності 

(Міщенко, 2017). На думку О. Листопад, під час особистісного розвитку 

дитини маю місце ѐвище «згасаннѐ» потенційних творчих можливостей, її 
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творчого потенціалу. Причинами цього можуть бути не ефективно 

організований освітній процес, освоюннѐ дитиноя норм культурної 

поведінки, типу родинного вихованнѐ тощо (Листопад, 2011, с. 78). 

Елементи творчості присутні в усіх видах діѐльності дитини, саме вона 

сприѐю розвитку дошкільника. Прикладом проѐву творчого потенціалу, 

наприклад, у руховій діѐльності ю створеннѐ дитиноя рухливих ігор: 

придумуваннѐ назви, правил, віршованих рѐдків, що супроводжуять певні 

рухи тощо. Процесом, що маю творчий характер ю засвоюннѐ дитиноя мови 

(процес засвоюннѐ норм словотвореннѐ), дитѐча гра – це теж творчість, адже, 

вигадуячи нові ігрові ситуації, виконуячи ігрові ролі дитина вносить свою, 

суб’юктивне в ігрові дії. Зображувальна діѐльність, музика, конструяваннѐ 

тощо – продуктивні види діѐльності, результатом ѐких ю оригінальні дитѐчі 

твори. Навіть, в процесі наслідуваннѐ дорослих, дошкільник творчо 

видозміняю ситуація, пропускаю її крізь особистий унікальний і неповторний 

досвід, вносить щось нове, відповідно до власних уѐвлень, «Нові знаннѐ 

творчо трансформуятьсѐ кожноя дитиноя і набуваять своїх особливостей. 

Ці процеси ю основоя тих неочікуваних актів творчості, ѐкі породжуятьсѐ та 

реалізуятьсѐ дитиноя» (Біла, 2017), а в деѐких видах творчої діѐльності, на 

думку В.. Молѐко, діти дошкільного віку здійсняять не просто 

«мікровідкриттѐ суб’юктивного масштабу», а сѐгаять «досить високого рівнѐ, 

ледве не професійного, адже деѐкі дитѐчі вірші, малянки фахівцѐми 

визнаятьсѐ часом за цілком «дорослі» (Молѐко, 2004, с.3). 

Такої самої думки притримуютьсѐ О. Туриніна і зазначаю, що 

поведінку дитини в багатьох аспектах можна розглѐдатись ѐк творчість, 

оскільки дитина постійно робить нові відкриттѐ, досліджую невідомий їй 

світ, свідомо пізнаю незнайомі речі. Науковець зазначаю, що творчість 

дитини ю, ѐк правило, неусвідомленоя і дуже часто виѐвлѐютьсѐ спонтанно 

в невимушеній та природній длѐ дитини (наприклад, ігровій) обстановці, 

досѐгаячи значного рівнѐ оперуваннѐ абстрактними символами (звуками, 

словами, математичними знаками). Дітѐм дошкільного віку властивий 

специфічний параметр творчості – імпровізаціѐ, що найчастіше 

проѐвлѐютьсѐ саме в дитѐчому віці. Мимовільність, незаданість, 

незапланованість, зовні випадковий характер творчості дитини з часом, 

зазвичай, зазнаю змін, пов’ѐзаних із потребоя створити щось, з певноя 

зовнішньоя детермінованістя (Туриніна, 2007, с. 28). 

Важливим компонентом творчого потенціалу дошкільника ю 

здібності. На думку Т. Дуткевича, при наѐвності однакових умов 

(підготовленість, знаннѐ, навички, вміннѐ) лядина, що володію певними 
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здібностѐми отримую кращі результати порівнѐно з менш здібноя. Автор 

зазначаю, що здібності полѐгаять «не в знаннѐх, вміннѐх та навичках, а в 

тому, наскільки швидко і легко лядина оволодіваю ними при наѐвності 

позитивної мотивації» (Дуткевич, 2014, с. 261).  

В основі здібностей лежать задатки, що виѐвлѐятьсѐ при перших 

спробах лядини зайнѐтисѐ певним видом діѐльності. На переконаннѐ І. Білої, 

дитѐчі успіхи у ѐкійсь конкретній діѐльності зумовлені сукупністя відповідних 

здібностей. Здібності можуть проѐвлѐтисѐ ѐк загальні інтелектуальні здібності 

(легкість у навчанні, спостережливість; гострота, рухливість, швидкість 

мисленнѐ, винѐткова пам’ѐть, багата і різноманітна обізнаність дитини), що 

виѐвлѐятьсѐ у конкретних досѐгненнѐх (мовні здібності виѐвлѐятьсѐ в 

інтересі дитини до читаннѐ, тривалості уваги до словесної інформації, книги, 

розумінні тексту, що чую дитина, запам’ѐтовуванні і відтворенні прочитаного; 

математичні здібності проѐвлѐятьсѐ в інтересі до упорѐдкуваннѐ предметів, 

виміряваннѐ, обчисляваннѐ, розв’ѐзуваннѐ задач, у незвичному длѐ свого 

віку розумінні математичних знаків; здібності у природознавстві – у великому 

інтересі до живої природи, ѐвищ, що відбуваятьсѐ в ній); здібності до 

спілкуваннѐ та лідерства (дитина зберігаю упевненість у собі за будь-ѐких 

умов, легко спілкуютьсѐ з однолітками та дорослими, виѐвлѐю ініціативу, 

генерую ідеї, часто займаю позиція лідерства у спільній діѐльності, стаю її 

організатором, вмію переконати співрозмовника); художньо-образотворчі 

здібності (дитина нестандартно використовую матеріали художньої 

виразності; багато часу маляю і ліпить, складаю вірші, наспівую власні пісні, 

залябки займаютьсѐ музикоя); психомоторні здібності (виконаннѐ діѐльності, 

ѐка вимагаю розвиненої дрібної моторики, маю хорошу зорово-моторну 

координація, залябки бігаю, стрибаю, утримую рівновагу, чудово володію 

власним тілом під час виконаннѐ рухів, маю відповідно до свого віку значну 

фізичну силу (Біла, 2017). 

Творчий потенціал дошкільників необхідно розвивати, створяячи 

необхідні длѐ цього умови, використовуячи відповідні засоби. 

М. Монтессорі, стверджувала, що «найважливішоя передумовоя 

розкриттѐ зростаячоя особистістя свого внутрішнього світу ю її вільна, 

самостійна діѐльність у створених дорослими сприѐтливих умовах». На 

думку науковців, необхідно створявати відповідні умови, щоб розвинути 

творчий потенціал дитини, розвинути її особистісні ѐкості, бажаннѐ діѐти у 

відповідності до загальнолядських цінностей.  

В. Маршицька, спираячись на дослідженнѐ науковців, виділѐю такі 

умови формуваннѐ творчої активності дошкільників:  
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– зацікавленість дітей творчими завданнѐми;  

– ціннісне ставленнѐ до процесу творчості, характеру творчої 

діѐльності; 

– проблематизованість освітнього простору закладу дошкільної 

освіти, що спонукаю дітей творчого вирішувати різноманітні проблеми ѐк 

на занѐттѐх, так і поза ними;  

– сформованість навичок, досвідченість, обізнаність, що даять 

можливість дитині творчо самовиражатисѐ;  

– можливості реалізувати власну творчу активність в освітньому 

середовищі закладу дошкільної освіти (Маршицька, Орлова). 

Висновки. В основі численних трактувань понѐттѐ «творчість» 

закладена спільна думка: творчість – це діѐльність лядини, в процесі ѐкої 

виникаять нові матеріальні чи духовні цінності. Дитѐча творчість – це 

процес діѐльності дитини, що передбачаю створеннѐ нового значущого длѐ 

неї продукту або внесеннѐ оригінального в уже існуячий. Творчість 

дошкільника проѐвлѐютьсѐ в усіх видах діѐльності, що притаманні цьому 

віку. Сукупність ѐкостей особистості, що сприѐять творчій діѐльності 

науковці називаять «творчим потенціалом». Творчий потенціал дитини-

дошкільника постійно зміняютьсѐ та розвиваютьсѐ, проѐвлѐячись у творчій 

активності. Длѐ забезпеченнѐ розвитку творчого потенціалу дитини та 

проѐву творчої активності дошкільника в закладі дошкільної освіти слід 

дотримуватисѐ певних умов: зацікавлявати дитину творчими завданнѐми; 

проѐвлѐти інтерес до процесу творчості, характеру творчої діѐльності; 

створити необхідний освітній простір, «озброїти» вихованцѐ арсеналом 

теоретичних знань, практичних умінь та навичок, що дадуть можливість 

дитині творчо самовиразитисѐ та реалізувати власну творчу активність в 

освітньому середовищі закладу дошкільної освіти. 
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которых проѐвлѐетсѐ творчество. Рассмотрены способности и задатки ребенка как 
один из компонентов творческого потенциала. Изложены условиѐ длѐ формированиѐ 
творческой деѐтельности детей дошкольного возраста. Подчеркиваетсѐ, что 
основной ценностья ребенка ѐвлѐетсѐ его уникальность. Выѐвлено, что система 
дошкольного образованиѐ, способствуящаѐ проѐвления ребенка собственной 
индивидуальности, способствует реализации его творческого потенциала. 

Охарактеризирован дошкольный возраст как благоприѐтный период длѐ разви-
тиѐ творческих способностей, когнитивных процессов и эмоциональной сферы ребенка. 

Ключевые слова: творчество, творчество детей, творчество, способности, 
созданиѐ, творческаѐ деѐтельность. 

SUMMARY 
Tomashevska Iryna. Creativity of preschool children: theoretical aspect of the 

problem. 
The formation of a creative personality is one of the mowt important tasks of 

pedagogical theory and practice, and finding the solution to this problem should begin in 
preschool childhood, since preschool age is the most favorable for the development of a 
child's personality. 

This article explores the works of domestic and foreign scientists, makes a theoretical 
analysis of the concept of "creativity", "children's creativity", "creative potential", "abilities". 
The components of a person's creative potential, the stages of a child's creative activity, the 
types of a child's activities in which creativity is manifested are considered. The child's 
abilities and aptitudes are considered as one of the components of creative potential.  he 
conditions for the formation of creative activity of preschool children are outlined. Emphasis 
is placed on the fact that the main value of a child lies in its uniqueness. It was revealed that 
the system of preschool education, promoting the child's manifestation of his own 
individuality, contributes to the realization of his creative potential. 

Based on the analysis of theoretical and methodological research by domestic and 
foreign specialists, the criteria for the presence of creative abilities of preschool children were 
determined. 

The main issues aimed at identifying the pedagogical conditions for the full-fledged 
development of the preschooler's creative personality, thanks to the creation of a developmental 
environment in the conditions of the preschool education institution, are highlighted. 

The characteristics of creative abilities are defined, as well as the factors restraining 
their development are listed. 

Preschool age is characterized as a sensitive, most favorable period for the 
development of a child's creative abilities, cognitive processes, and emotional sphere. 

Based on the analysis of scientific research on this problem, it was determined that 
the development of creative abilities directly affects the development of preschoolers' 
sensory perception of the world, the formation of an aesthetic and valuable attitude to the 
environment, the development of imaginative thinking, etc. 

The main attention is focused on the fact that the decisive factor in these processes is 
the personality of the teacher, his ability to properly organize the specified activity and 
provide appropriate pedagogical support.  The development and support of the individuality 
of a preschool child is a priority direction for the development of his creativity, creative 
abilities, personal potential in general. 

Key words: creativity, children's creativity, creative potential, abilities, aptitudes, 
creative activity 
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

Теоретично обґрунтовано проблему управліннѐ розвитком емоційного 
інтелекту учнів в освітньому процесі Нової української школи, що базуютьсѐ на 
емпатійному ставленні дітей до об’юктів природи. Методологічноя основоя 
дослідженнѐ обрано гуманістичний підхід до організації освітнього процесу 
початкової школи, що передбачаю оріюнтація на дитину ѐк головну цінність. 
Одержані результати підтверджуять переваги учнів із високим рівнем емоційного 
інтелекту. Перспективи подальших наукових розвідок передбачаять розробленнѐ 
методичних підходів до розвитку емоційного інтелекту молодших школѐрів на 
різних етапах уроків «Я досліджуя світ», пошук діагностичних методик та їх 
адаптація відповідно до проблеми дослідженнѐ. 

Ключові слова: учні, учитель, Нова українська школа, управліннѐ, емоційний 
інтелект, критерії й показники, розвиток, емпатійне ставленнѐ до природи. 

 

Постановка проблеми. Оновлена парадигма освіти в Україні 

передбачаю виконаннѐ важливого завданнѐ особистісно оріюнтованого 

навчаннѐ і вихованнѐ учнів Нової української школи (далі – НУШ) – 

формуваннѐ в них емоційної компетентності, що ю основоя успішного 

становленнѐ особистості в сучасному суспільстві. Актуальність розвитку 

емоційного інтелекту учнів НУШ зумовлена швидкими темпами розвитку 

технологій у суспільстві, зменшеннѐм часу міжособистісного спілкуваннѐ, 

активноя взаюмодіюя здобувачів освіти з технічними засобами, що значно 

погіршую здатність до спілкуваннѐ в соціумі, до розуміннѐ інших лядей і 

співчуттѐ їм. Такі особливості не сприѐять збереження психічного 

здоров’ѐ учнів НУШ, позитивному розвиткові їхньої емоційної сфери. Тож 

питаннѐ розвитку емоційного інтелекту ю своючасним, однак недостатньо 

дослідженим щодо учнів початкової школи.   

Висока динамічність комунікацій у суспільстві, що зумовлена 

поширеннѐм інформаційно-комунікаційних технологій, характеризую 

особливості спілкуваннѐ між лядьми. Якщо раніше спілкуваннѐ було 

можливим під час безпосереднього міжособистісного контакту, то нині 
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завдѐки технологізації всіх сфер життюдіѐльності стаять можливими різні 

способи комунікацій у соціумі. Означений процес маю свої позитивні 

сторони, однак він може завадити розвиткові емоційного інтелекту 

молодшого школѐра. Адже в умовах НУШ учні взаюмодіять із 

застосуваннѐм сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, однак у 

такій комунікації втрачаютьсѐ емоційний складник, не завжди адекватно 

налагоджуять механізми взаюморозуміннѐ комунікантів, що надалі 

заважаю їхній адекватній адаптації та співіснування в суспільстві.  

Не випадково в Державному стандарті початкової освіти України 

(2018 р.) серед умінь, спільних длѐ всіх компетентностей, названі вміннѐ 

конструктивно керувати емоціѐми, співпрацявати з іншими особами. 

Важливими серед усіх компетентностей ю здатність усвідомлявати й розуміти 

ѐк свої емоції, так і емоції інших, конструктивно керувати своїми емоціѐми, 

застосовувати емоційний інтелект у житті й освітньому процесі. Означені 

процеси пов’ѐзані зі значним навантаженнѐм на нервову систему і психіку 

дитини молодшого шкільного віку. Тому розвиток емоційного інтелекту в 

освітній діѐльності учнів НУШ ю актуальноя проблемоя сьогоденнѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема емоційного інтелекту 

особистості нині ю одніюя з малодосліджених у науці, а власне понѐттѐ 

«емоційний інтелект» ю достатньо новим і введеним до обігу лише в останні 

десѐтиліттѐ. Феномен емоційного інтелекту починаю привертати увагу 

дослідників лише наприкінці 90-х років ХХ ст. завдѐки працѐм американських 

психологів Дж. Майюра і П. Саловеѐ, ѐкі офіційно запроваджуять це понѐттѐ в 

науковий тезаурус. Однак, передумовоя виникненнѐ ціюї ідеї вважаять праці 

американського психолога Г. Гарднера, ѐкому належить ідеѐ про 

множинність проѐву інтелекту лядини. Ним виділені вербальний, 

просторовий, кінестетичний, внутрішньоособовий види інтелекту, що 

спрѐмовані ѐк на власні емоції, так на емоції інших.  

Питаннѐ розвитку емоційної сфери особистості розглѐдаютьсѐ 

науковцѐми ѐк із психологічного (А. Сухарюв, О. Чебикін, C. Ламберт, 

В. Меннігер та ін.), так і педагогічного поглѐду (Н. Мельник, С. Родіна, 

М. Шпак та ін.). Особливості емоційного розвитку дітей молодшого шкільного 

віку досліджуять учені Л. Божович, О. Запорожець, О. Кононко, Г. Кошелюва, 

С. Мухіна, П. Якобсон та ін. Науковці вважаять, що емоційний розвиток 

визначаютьсѐ особливостѐми психічного розвитку дитини, зміноя видів її 

діѐльності, у ѐких формуятьсѐ емоційні процеси, специфікоя взаюмодії 

дитини зі світом лядей і предметів, однак, на різних вікових етапах етагенезу 

спостерігаятьсѐ значні відмінності в розвиткові їхньої емоційної сфери.  
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Розглѐдаячи існуячі підходи науковців до дефініцій «емоційний 

інтелект» необхідно відмітити, що досить часто означене понѐттѐ заміняять 

подібними або синонімічними, а саме: «емоційна культура» 

(В. Сухомлинський, Н. Чепелюва, М. Шпак), «емоційно-когнітивна здатність, 

емоційне самоусвідомленнѐ» (О. Власова), «емоційна розумність» 

(Е. Носенко), «сукупність ментальних здібностей» (І. Андрююва, Дж. Майюр, 

П. Саловей). У своїх наукових дослідженнѐх Д. Гоулман, Г. Гарднер, 

Дж. Мейюр, Д. Карузо, П. Саловей, Дж. Стайн понѐттѐ «емоційна компетент-

ність» особистості розглѐдаять співвідносно з «емоційним інтелектом».   

Узаюмозв’ѐзок понѐттѐ «емоційного інтелекту» з понѐттѐм «емоційна 

компетентність» американським психологом Д. Гоулманом трактуютьсѐ ѐк 

динамічне особистісне ѐвище, що стосуятьсѐ емоцій та їх регуляваннѐ. У 

своїх дослідженнѐх він застосовую різні понѐттѐ: «емоційний інтелект» і 

«емоційна компетентність», ЕQ – емоційний показник інтелекту в 

розумінні властивості особистості усвідомлявати й визначати власні 

почуттѐ, а також почуттѐ інших. 

На думку Дж. Равена, феномен компетентності визначаютьсѐ 

великоя кількістя незалежних один від одного компонентів, ѐкі вчений 

називаю «умотивованими здатностѐми», що виступаять основоя 

ефективної поведінки. 

Щодо розуміннѐ понѐттѐ «емоційний інтелект» дослідники 

потрактовуять його ѐк: умову успішності та лідерства в діѐльності 

особистості (І. Андрююва, М. Рейнольдс, О. Яковлева); важливий чинник 

життювої стабільності особистості, що ю здатністя до усвідомленнѐ сенсу 

емоцій інших, розуміннѐ щодо застосуваннѐ цих знань длѐ виѐвленнѐ 

причин, проблем і напрѐмів їх розв’ѐзаннѐ (Дж. Мейер, П. Саловей, 

Д. Карузо, Г. Гарднер); системну властивість особистості, що вклячаю 

навички рефлексії адекватній ситуації, саморегулѐції, оптимального рівнѐ 

емпатії й експресивності (О. Лазуренко); обов’ѐзковий потенціал емоційної 

сенситивності, емоційної пам’ѐті, емоційного опрацяваннѐ й емоційного 

научіннѐ, що формуять серцевину емоційного інтелекту (Р. Кириченко); 

потребо-вольові емоційні переживаннѐ і змістові спрѐмованості особистості 

(В. Моргун); інтегративна особистісна властивість, що зумовляютьсѐ 

динамічноя юдністя афекту та інтелекту через узаюмодія емоційних, 

когнітивних, конативних і мотиваційних особливостей (М. Шпак). 

Узагальняячи сказане, хочемо зазначити, що в публікаціѐх науковців 

розкриваятьсѐ різні аспекти взаюмозв’ѐзку емоційного інтелекту й 

емоційної компетентності, однак, однозначної думки щодо визначеннѐ 
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понѐттѐ, змісту, структури, природи походженнѐ, діагностики, методик 

виміряваннѐ, шлѐхів розвитку емоційної компетентності донині немаю. 

Більш загальним ю визначеннѐ «емоційного інтелекту» ѐк сукупності знань, 

умінь, здібностей визначати, розуміти, керувати ѐк власними емоціѐми, так 

і емоціѐми інших лядей. Натомість «емоційну компетентність» 

розглѐдаять ѐк динамічну комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мисленнѐ, поглѐдів, цінностей та інших особистих ѐкостей, що дозволѐять 

лядині успішно соціалізуватисѐ і здійснявати діѐльність.  

У нашому дослідженні ми будемо дотримуватисѐ розуміннѐ, що 

емоційний інтелект ю важливоя інтегративноя характеристикоя 

особистості, що реалізуютьсѐ в її здібностѐх розуміти емоції, ѐк свої, так і 

інших, узагальнявати їх зміст, виокремлявати емоційний складник у 

міжособистісних відносинах, здатність регулявати позитивні й негативні 

емоції длѐ здійсненнѐ успішної пізнавальної діѐльності та спілкуваннѐ. 

Тому, на нашу думку, такі властивості, ѐк емпатіѐ, мотиваціѐ щодо 

досѐгненнѐ мети, саморегулѐціѐ й самоаналіз, позитивна рефлексіѐ 

сприѐять повноцінному розвиткові емоційної сфери дитини молодшого 

шкільного віку, її успішній реалізації в соціумі.  

Мета статті полѐгаю в теоретичному обґрунтуванні проблеми 

управліннѐ розвитком емоційного інтелекту учнів в освітньому процесі 

Нової української школи, розкритті напрѐмів розвитку емоційного 

інтелекту дітей молодшого шкільного віку, що базуятьсѐ на емпатійному 

ставленні до об’юктів природи. 

Виклад основного матеріалу. Лядина ѐк істота біопсихосоціальна 

поюдную фізичне й духовне, природне і соціальне, що успадковане і набуте 

протѐгом життѐм, однак, оскільки організм лядини ю органічним 

складником природи, то його функціонуваннѐ підпорѐдковуютьсѐ 

біологічним закономірностѐм природи. Проте природні задатки лядини 

розвиваятьсѐ й реалізуятьсѐ лише за умови соціального способу життѐ, а 

біологічні закономірності життѐ лядини маять соціально зумовлений 

виѐв. Як бачимо, соціальному аспекту життюдіѐльності належить 

пріоритетна роль. Саме соціум (його норми права і моралі, побуту, правила 

спілкуваннѐ, естетичні смаки) формую мисленнѐ й поведінку лядини, 

робить із неї представника певного способу життѐ, носіѐ культури.  

Однак, природа длѐ лядини ю невичерпним джерелом пізнаннѐ, 

розвитку, позитивних емоцій. Лядина все свою життѐ відчуваю нагальну 

потребу споглѐдати природу, захопляватисѐ нея і бути в її довкіллі, оскільки 

нерозривно пов’ѐзана з природоя ѐк фізично, так і психічно, духовно. 
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Розвиток і становленнѐ лядини відбуваютьсѐ в контексті її рефлексій із 

природоя ѐк психологічний відгук на ця взаюмодія. У той самий час, біль-

шість дітей сучасного мегаполісу відчуваять «природодефіцит», що ю причи-

ноя порушень у розвитку їхньої емоційної сфери. Тому опора на природничі 

знаннѐ, відчуттѐ природи навколо себе, позитивні емоції в узаюмодії з нея ю 

одним із важливих чинників у становленні емоційного інтелекту особистості. 

У ході дослідженнѐ наші зусиллѐ були спрѐмовані на: конкретизація 

базових понѐть і з’ѐсуваннѐ вікових особливостей розвитку емоційного 

інтелекту учнів НУШ на основі вивченнѐ психолого-педагогічної літератури; 

визначеннѐ критеріїв та показників розвитку емоційного інтелекту учнів 

НУШ; обґрунтуваннѐ й перевірку педагогічних умов розвитку емоційного 

інтелекту дітей молодшого шкільного віку, що базуятьсѐ на емпатійному 

ставленні до об’юктів природи під керівництвом учителѐ. Тож окрему увагу 

нами приділено управління вчителем процесом розвитку емоційного 

інтелекту учнів в освітньому просторі НУШ. 

Методологічноя основоя дослідженнѐ нами обрано гуманістичний 

підхід до організації освітнього процесу НУШ, що передбачаю розуміннѐ 

навчаннѐ ѐк реально гуманної діѐльності, основними вимогами до ѐкої ю 

оріюнтаціѐ на дитину ѐк головну цінність цього процесу. З позицій 

аксіологічного підходу гуманність вклячаю духовну культуру, доброту, 

освіченість, вихованість, уміннѐ розуміти особливості інших. Цьому сприѐю 

дотриманнѐ принципів особистісно оріюнтованого навчаннѐ, а саме: 

урахуваннѐ життювих цілей і цінностей молодшого школѐра; визнаннѐ його 

відносин із іншими лядьми ѐк головної рушійної сили розвитку; 

урахуваннѐ індивідуальності кожної дитини.  

На шлѐху особистісного становленнѐ дитина проходить декілька етапів 

психічного і фізичного розвитку, що створяять передумови формуваннѐ в неї 

різних ѐкостей і властивостей, а також розвиток інтересів. Молодший 

шкільний вік ю важливим етапом становленнѐ особистості. У цей час 

необхідно приділити увагу виѐвлення нахилів і здібностей дитини, до ѐких 

вона ю найбільш сенситивноя. Такий підхід значно полегшую 

взаюморозуміннѐ дітей і дорослих, а також організація освітнього процесу, 

що оптимізую навчаннѐ, сприѐю засвоюння навичок соціалізації, дозволѐю 

отримати найкращі навчальні досѐгненнѐ, розвиваю зацікавленість процесом 

пізнаннѐ і стимуляю їх до подальшого саморозвитку. 

Молодший шкільний вік відомі педагоги і психологи (І. Бех, Т. Бунѐк, 

К. Гуревич, Л. Долинська, В. Крутецький, В. Поліщук, С. Рубінштейн та ін.) 

уважаять етапом важливих соціальних змін у житті дитини, але в той самий 
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час найбільш сприѐтливим етапом длѐ розвитку особистісних ѐкостей, 

початком формуваннѐ гуманістичних цінностей і потреб у процесі навчаннѐ й 

вихованнѐ. Не випадково відомий психолог С. Рубінштейн наголошую, що в 

учнів зміняютьсѐ не тільки соціальна роль, але й сприйманнѐ власного 

статусу, оскільки дитина стаю учнем. Перехід дитини до шкільного навчаннѐ 

супроводжуютьсѐ значними анатомо-фізіологічними, психологічними змінами 

в її індивідуальному розвиткові, ѐких не було в дошкільному віці. Психологи 

В. Давидов, Д. Ельконін також відзначаять, що особистість молодшого шко-

лѐра характеризуютьсѐ певноя системоя ѐкостей, що належать до новоутво-

рень особистості в цьому віковому періоді. Зокрема, на думку вчених, 

виникаять такі властивості, ѐк довільність дій, внутрішній план дій, рефлексіѐ, 

що певноя міроя сприѐять формування гуманістичних цінностей.  

У молодших школѐрів формуятьсѐ вміннѐ ставити перед собоя певну 

мету, завданнѐ і здатність пошуку засобів досѐгненнѐ результатів чи 

розв’ѐзаннѐ проблеми. Уміннѐ створявати внутрішній план дій в учнів НУШ 

дозволѐю планувати і продумувати наперед можливий хід виконаннѐ дослід-

ницької діѐльності, необхідне обладнаннѐ длѐ цього, передбачати результати. 

У цей період доцільно розвивати навички дослідницької діѐльності, що харак-

теризуютьсѐ цілеспрѐмованістя, активністя, предметністя, умотивованістя і 

свідомістя, а її результатом стаю формуваннѐ пізнавальних мотивів, дослід-

ницьких умінь, суб’юктивно нових длѐ учнів способів діѐльності з отриманнѐ 

знань. Емоційний інтелект учнів НУШ зміняютьсѐ, значно підвищуютьсѐ 

самооцінка, виникаю впевненість у діѐх і переконаннѐ у своїх можливостѐх, 

формуятьсѐ вміннѐ усного розв’ѐзуваннѐ задач, здатності звітувати за 

виконане, відповідати за свої дії. Такі психологічні зміни створяять основу 

длѐ подальшого розвитку емоційного інтелекту учнів НУШ, можливості 

формуваннѐ інтересів і навичок наукових досліджень у подальшому.  

Також у цей період формуютьсѐ здатність до самооціняваннѐ власної 

поведінки і розуміннѐ ставленнѐ інших лядей. Здатність до рефлексії 

потребую в учнів НУШ не сприймати на віру всі знаннѐ, а формувати власні 

думки, уѐвленнѐ, оцінки. У них відбуваютьсѐ активна зміна пізнавальних пси-

хічних процесів. У цей самий час значно збагачуютьсѐ і розвиваютьсѐ емоційна 

сфера учнів. Учні НУШ учатьсѐ володіти своїми почуттѐми, емоційними 

станами, вироблѐять витримку, посидячість, самовладаннѐ, вольові ѐкості. 

Становленнѐ особистості молодшого школѐра досѐгаю такого рівнѐ, 

коли розвиваютьсѐ емоційне ставленнѐ до середовища, інших лядей, 

подій у соціумі й природі. Тому вчителя в цей час важливо приділѐти увагу 

управління розвитком емоційної сфери учнів НУШ.  
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Розглѐдаячи емоційний інтелект із різних сторін, доцільно виділити 

його складники, що дозволить розглѐдати означене понѐттѐ системно і 

встановити закономірності його утвореннѐ. Так, Г. Гарднер у структурі 

емоційного інтелекту вважаю за необхідне виокремити внутрішньоособистий 

(спрѐмований на особисті емоції) і міжособистий (спрѐмований на емоції 

інших лядей) компоненти. На його думку, внутрішньоособистий компонент 

характеризуютьсѐ самосвідомістя, самооціняваннѐм, самоконтролем, 

мотиваціюя досѐгнень, а внутрішньоособистий – емпатіюя, 

комунікабельністя, толерантністя, конгруентністя, діалогічністя.  

Дж. Майюр і П. Саловей виділѐять чотири компоненти емоційного 

інтелекту: 1) ідентифікаціѐ емоцій (здатність помічати наѐвність емоцій, 

ідентифікувати їх, адекватно виражати й диференціявати справжні 

переживаннѐ з їх імітаціюя; 2) застосуваннѐ емоцій длѐ підвищеннѐ 

ефективності мисленнѐ та інтелектуальної діѐльності, спрѐмуваннѐ уваги на 

важливі події, уміннѐ стимулявати переживаннѐ, що сприѐять вирішення 

завдань; 3) розуміннѐ емоцій (здатність розуміти взаюмозв’ѐзок між 

емоціѐми, думками й поведінкоя; можливість усвідомити цінність емоцій; 

причини виникненнѐ емоційних переживань); 4) управліннѐ емоціѐми 

(здатність до їх контроля, зниженнѐ проѐву та інтенсивності негативних 

емоцій, уміннѐ стимулявати проѐв позитивних емоційних переживань). 

Американський психолог Р. Бар-Он обґрунтовую змішаний підхід до 

структури емоційного інтелекту і виділѐю п’ѐть компонентів емоційного, 

кожен із ѐких містить певні особистісні ѐкості та враховую сукупність 

особистісних і розумових здібностей: 1) самопізнаннѐ (усвідомленнѐ своїх 

емоцій, упевненість у собі, самоповага, самореалізаціѐ, незалежність); 2) на-

вички міжособистісного спілкуваннѐ (емпатіѐ, соціальна відповідальність, 

взаюморозуміннѐ); 3) адаптаційні здібності (уміннѐ розв’ѐзувати проблеми, 

реально оцінявати ситуація, пристосовуватисѐ до нових умов); 4) управліннѐ 

стресовими ситуаціѐми (стресостійкість, контроль за імпульсивними 

спалахами); 5) домінуваннѐ позитивного настроя (відчуттѐ щастѐ, оптимізм). 

Аналізуячи різні підходи вчених щодо структуризації емоційного 

інтелекту, ми дотримуюмосѐ поглѐдів Г. Гарднера, зокрема, положеннѐ, що 

в структурі емоційної компетентності можна виділити два компоненти: 

особистісний і міжособистісний. Перший ю основоя длѐ самопізнаннѐ, 

розуміннѐ, вираженнѐ, ідентифікації, контроля й оціняваннѐ власних 

емоцій і почуттів із метоя управліннѐ своюя поведінкоя і характеризуютьсѐ 

такими складовими, ѐк самосвідомість, рефлексіѐ, самооціняваннѐ, 

самоконтроль, мотиваціѐ досѐгнень. Другий компонент – це здатність 
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розуміти емоційний стан інших лядей, мотиви поведінки, діѐльності, 

ефективно з ними спілкуватисѐ, узаюмодіѐти, розв’ѐзувати проблеми Він 

зумовляю виѐв таких властивостей особистості, ѐк толерантність, емпатіѐ, 

комунікабельність, конгруентність, діалогічність.  

Тож можна зробити правомірний висновок, що компоненти 

емоційного інтелекту співвідносѐть із різними ѐкостѐми особистості, ѐк 

соціальними, так і особистісними. У своюму підході до виділеннѐ критеріїв і 

показників розвитку емоційного інтелекту учнів НУШ ми виходили з 

пріоритетної ролі управлінської діѐльності вчителів у цьому процесі. Тому 

ми пропонуюмо розглѐдати такі критерії й показники розвитку емоційного 

інтелекту в учнів НУШ: 

‒ раціональний (гностичний) – його показниками ю знаннѐ про 

емоції, їх проѐв, функції емоцій і почуттів у житті дитини, відчуттѐ 

навколишнього світу, здатність до творчості; 

‒ емпатійний – його показниками ю розуміннѐ особистих емоцій, 

відчуттѐ емоцій інших лядей, інтерес і співчуттѐ, здатність розуміти 

психоемоційний стан ѐк свій, так і інших; 

‒ поведінковий або навички відносин – його показниками ю 

саморегулѐціѐ поведінки і діѐльності в різних емоційних станах, здатність 

керувати ситуаціюя міжособистісної взаюмодії з іншими, застосувати 

конструктивні стратегії поведінки у проблемних, конфліктних ситуаціѐх.  

Раціональний (гностичний) компонент ю, на нашу думку, показником 

самосвідомості учнѐ НУШ. Дитина, ѐка розумію свої відчуттѐ, знаю свої 

сильні і слабкі сторони й умію усвідомлявати свої емоції, ю самосвідомоя. 

Тобто це означаю глибоке розуміннѐ самої себе, своїх потреб і спонукань, 

прагнень. 

Чуттювий (емпатійний) компонент передбачаю контроль самосвідо-

мості, здатність пізнавати себе й навчивсѐ управлѐти собоя та своїми 

емоціѐми. Саморегулѐціѐ ю важливим складником емоційного інтелекту. 

Вона дозволѐю учнѐм НУШ контролявати свої почуттѐ. Такі діти здатні не 

тільки приборкати власні емоції, але й спрѐмовувати їх у корисне русло. 

Якщо перших два компоненти емоційного інтелекту – це навички 

володіннѐ собоя, то поведінковий (конативний) компонент визначаю 

комунікабельність (навички відносин) і характеризую здатність учнѐ НУШ 

керувати взаюминами з іншими, ставленнѐ до ситуації, ѐка не можлива без 

емпатії. Здатність ставити себе на місце інших, ураховувати у прийнѐтті 

рішень почуттѐ й емоції інших лядей або наслідки впливу дій на об’юкти 

природи – це не просто дружелябність, а дружелябність із певноя метоя: 
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спонукати інших до бажаної дії. Це вміннѐ налагодити взаюмини з іншими і 

навколишнім світом так, щоб це було вигідно длѐ обох сторін. 

Управліннѐ освітнім процесом ю організованоя діѐльністя, що 

спрѐмована на максимальне засвоюннѐ та усвідомленнѐ учнѐми НУШ 

компетентностей длѐ подальшого їх застосуваннѐ на практиці, але 

водночас передбачаю створеннѐ сприѐтливого мікроклімату, комфортної 

психологічної атмосфери, позитивного ставленнѐ до навчаннѐ, що і сприѐю 

розвиткові емоційного інтелекту молодших школѐрів. При цьому вчитель 

не повинен розглѐдати емоційний інтелект відокремлено від інших 

властивостей учнів НУШ, зокрема: формуваннѐ здатності до володіннѐ 

собоя в різних ситуаціѐх, організаціѐ та налагоджуваннѐ стосунків, 

підтримка емоційно комфортних стосунків із співрозмовником, 

розпізнаваннѐ емоцій співрозмовника, здатність зберігати рівновагу, 

гнучкість у напружених ситуаціѐх спілкуваннѐ, виѐвлѐятьсѐ незамінними 

під час безпосереднього спілкуваннѐ. Управлінська діѐльність учителѐ з 

розвитку в учнів НУШ емоційного інтелекту, основи ѐкого закладені в 

дитинстві, у майбутньому будуть визначальними й допоможуть у 

подальшому адекватно адаптуватисѐ до різноманітних життювих умов. 

Управліннѐ розвитком емоційного інтелекту учнів в освітньому 

процесі НУШ потребую застосовуваннѐ різних форм і методів навчаннѐ 

відповідно до вікових і психофізіологічних особливостей ціюї вікової 

категорії. Емоційне забарвленнѐ навчальних вправ у початковій школі 

розкриваять і оріюнтуять учнів НУШ на різні моделі позитивної поведінки 

за допомогоя моделяваннѐ розмаїттѐ комунікативних і творчих ситуацій. 

Учні повинні навчитисѐ звертати увагу на те, ѐкі емоції відчуваять вони та 

інші ляди в різні моменти життѐ. Здатність розуміти, що відчуваять інші, 

тобто співчуттѐ, розуміннѐ необхідності допомоги, поради, дії – це 

властивості, що формуятьсѐ поступово в початковій школі.  

З метоя управліннѐ розвитком емоційного інтелекту учнів НУШ на 

уроках інтегрованого курсу «Я досліджуя світ» ми пропонуюмо такі види 

діѐльності, ѐк-от: вправи длѐ розвитку сенсорики й уѐви, ігри (у тому числі 

й рольові), фізкультхвилинки, казки (інсценуваннѐ), виготовленнѐ поробок, 

маляваннѐ, застосуваннѐ музики, звуків природи, що спрѐмовані на 

моделяваннѐ позитивного емоційного стану молодших школѐрів, знѐттѐ 

стресу, стимуляваннѐ позитивних емоцій та уѐви. Наприклад, уроки з 

вивченнѐ природних ѐвищ доцільно супроводжувати музикоя, тому длѐ 

стимуляваннѐ фантазії й уѐви учнів НУШ учитель може запропонувати 

вправи з застосуваннѐм елементів звуків природи, співу птахів, шуму води. 
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Звуковий супровід завжди сприѐю розвиткові емпатії, особливих відчуттів, що 

дозволѐять швидше адаптуваннѐ до певної ситуації.   

Застосуваннѐ казкових ситуацій на уроках викликаю позитивну емоція  

в учнів НУШ, адже у формі казки їм легше поѐснити і зрозуміти окремі 

соціальні відносини, правила поведінки в соціумі. Навчальні мультфільми 

також ю одним із засобів розвитку емоційного інтелекту в молодших 

школѐрів. Управліннѐ розглѐдом складних соціальних, екологічних чи 

природничих проблем у легкій длѐ розуміннѐ і запам’ѐтовуваннѐ формі 

підвищую сприйнѐттѐ основної ідеї. Тому учні НУШ легко адаптовуять дану 

ідея до особистої поведінки, у них закладаютьсѐ певний алгоритм дії у 

складній ситуації. Однак, цей алгоритм може скластисѐ тільки тоді, коли 

учень сприймаю означену ситуація емоційно. Наприклад, відеофільм, що 

присвѐчений забруднення довкіллѐ і шкідливості відходів, ѐкий побудований 

на співчутті й розумінні шкідливості длѐ природи і лядини відходів, створяю в 

молодшого школѐра відчуттѐ тривоги, небезпеки длѐ інших. Емоційні 

сприйнѐттѐ формуять правила поводженнѐ з відходами, що можна 

відтворити ѐк в ігрових ситуаціѐх, так і в реаліѐх життѐ. Мультиплікація учні 

НУШ також переносѐть на реалії житті, а розв’ѐзаннѐ проблеми ю логічним у 

розумінні соціальних наслідків лядських дій.  

Продуктивними методами в управліннѐ розвитком емоційного 

інтелекту завжди залишаятьсѐ ігрові форми навчаннѐ, арт-терапіѐ, 

поведінкова терапіѐ, дискусійні методи. Учнів НУШ необхідно вчити 

ставити будь-ѐкі запитаннѐ, експериментувати, розмірковувати і приймати 

рішеннѐ, діѐти в несподіваних або складних життювих ситуаціѐх, 

аналізувати емоційний стан учасників узаюмодії, оцінявати поведінку 

героїв інших учасників гри. Длѐ формуваннѐ адекватної самооцінки учнів 

НУШ доцільно застосовувати технологія «Влови комплімент», коли учні 

вчатьсѐ робити компліменти, позитивні побажаннѐ один одному, що 

дозволѐю висловити позитивні емоції та відчуттѐ.  

Діювими в управлінні розвитком емоційного інтелекту учнів 3–4-х 

класів НУШ ю застосуваннѐ технологій, що спрѐмовані на емоційну 

активація, адаптація й виступаять необхідноя умовоя продуктивної 

інтелектуальної діѐльності в освітньому процесі, а саме: технологіѐ 

особистісно оріюнтованого навчаннѐ, розвивального навчаннѐ, 

ситуативного моделяваннѐ, проюктні технології, інтерактивні технології, 

технологіѐ критичного мисленнѐ, дослідницька робота. Звичайно, 

застосуваннѐ цих технологій відбуваютьсѐ поетапно, тому учнів НУШ 

потрібно поступово залучати до все більш діювих форм освітньої діѐльності, 
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оскільки тільки за ціюї умови вони в майбутньому легко адаптуятьсѐ до 

життювих і навчальних ситуацій.  

Оригінальні технології пропонуять застосовувати вчені С. Дерѐбо і 

В. Ясвін. Ці технології, на нашу думку, здатні оптимізувати управліннѐ 

розвитком емоційного інтелекту учнів НУШ, їхньої здатності до 

співпереживань і відчуттѐ різних об’юктів довкіллѐ, а, найважливіше, що 

учні повинні усвідомлявати свої емоції, промовлѐти свої відчуттѐ й 

вироблѐти відповідне ставленнѐ до природного об’юкта. Зупинимосѐ більш 

докладно на характеристиці цих технологій. 

Технологіѐ художньої репрезентації природних об’юктів полѐгаю в 

актуалізації художніх компонентів відображеннѐ світу природи засобами 

мистецтва. Особливе значеннѐ в розвитку ставленнѐ до природи тут 

належить образотворчому мистецтву, музиці, літературним творам. 

Наприклад, ставленнѐ учнів НУШ до лісу, озера чи луки буде формуватисѐ 

значно ефективніше, коли порѐд із науковоя інформаціюя вчитель буде 

застосовувати поезія, класичні літературні твори, музичні п’юси, твори 

живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва.  

Технологіѐ екологічної лабіалізації полѐгаю в цілеспрѐмованій 

дезорганізації певних аспектів особистісного світосприйнѐттѐ, унаслідок чого 

виникаю психічний дискомфорт, що зумовлений невідповідністя 

індивідуальної стратегії екологічної діѐльності укоріненим нормам і методам 

співіснуваннѐ суспільства і довкіллѐ. Лабіалізаційні прийоми можуть бути 

найрізноманітнішими. Прикладом ю застосуваннѐ «чужинних» предметів у 

демонстрації природних середовищ. «Чужинними» предметами можуть бути 

пластикові пакети, плѐшки, ѐкі вклячені до природного ландшафту. Учні НУШ 

під час спостереженнѐ природи налаштовані на милуваннѐ нея, а сміттѐ в 

експозиції блокую цей процес і спричинѐю внутрішня напругу. Саме у 

природному середовищі гостро відчуваютьсѐ неприродність, чужинність цих 

слідів лядської діѐльності. Відчутий дискомфорт викликаю занепокоюннѐ, 

бажаннѐ прибрати ці предмети, сором за дії тих, хто так учинив.  

Технологіѐ екологічної рефлексії полѐгаю в педагогічній актуалізації 

самоаналізу, осмисленні молодшим школѐрем своїх дій і вчинків щодо їх 

природної й екологічної доцільності. Цей метод стимуляю усвідомленнѐ 

того, ѐк поведінка учнѐ НУШ може «виглѐдати» з поглѐду природних 

об’юктів. Прикладом ю уѐвленнѐ про дії учнів НУШ із поглѐду рослин, 

тварин. Якщо учень несвоючасно полив кімнатні квіти, його можна 

запитати: «Що вони могли про тебе подумати?». Безумовно, з поглѐду 

рослин він «виглѐдаю» безвідповідальноя і жорстокоя лядиноя.  
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Технологіѐ екологічної ідентифікації полѐгаю в педагогічній актуалізації 

особистої причетності учнів НУШ до того чи того природного об’юкта, ситуацій, 

обставин, у ѐких вони перебуваять. Цѐ технологіѐ стимуляю процес психоло-

гічного моделяваннѐ стану природних об’юктів, сприѐю його кращому розу-

міння, що поглибляю уѐвленнѐ молодших школѐрів про даний об’юкт. Крім 

того, такий механізм актуалізую відповідну поведінку кожного учнѐ щодо при-

родного об’юкта. Прикладом застосуваннѐ описаної технології може бути така 

педагогічна ситуаціѐ. Під час вивченнѐ стану риб у зимовий період учнѐм НУШ 

пропонуютьсѐ затиснути пальцѐми ніс і, не відкриваячи рота, протриматисѐ 

скільки це можливо, потім відпустити один палець і відкрити доступ повітрѐ в 

одну ніздря. Свої відчуттѐ в цій ситуації учні НУШ проюктуять на стан риб, ѐкі 

перебуваять під льодом, коли їм не вистачаю кисня длѐ диханнѐ. Звільненнѐ 

одніюї ніздрі длѐ диханнѐ супроводжуютьсѐ значним полегшеннѐм, 

моделяячи стан риб післѐ того, коли будуть пробиті лунки в товщі льоду. 

Технологіѐ екологічної емпатії маю на меті педагогічну актуалізація 

співпереживаннѐ учнів НУШ щодо стану природного об’юкта, виѐв співчуттѐ 

йому. Це стимуляю проюкція особистих станів на природні об’юкти через 

ототожненнѐ з ними, а також переживаннѐ особистих емоцій і почуттів із 

приводу стану природних об’юктів. У такий спосіб вироблѐютьсѐ 

суб’юктивізаціѐ природних об’юктів. Реалізаціѐ технології передбачаю 

застосуваннѐ запитань, що актуалізуять проѐви емпатії до живих істот, 

наприклад: «Що він тепер відчуваю?» «Який маю настрій?». 

Технологіѐ екологічної турботи полѐгаю в педагогічній актуалізації 

екологічної активності особистості, що спрѐмована на наданнѐ допомоги і 

сприѐннѐ благу природних об’юктів. Це стимуляю проѐви підтримки, опіки, 

тобто співучасті до стану природних об’юктів. При цьому турбота про світ 

природи спонукаю учнів НУШ до виѐву емоцій, до потреби пізнаннѐ, набуттѐ 

вмінь і навичок. Адже длѐ того, щоб надати кваліфіковану допомогу будь-

ѐкому природному об’юкту, слід знати і вміти, що і ѐк потрібно зробити. 

Технологіѐ ритуалізації екологічної діѐльності полѐгаю в педагогічній 

організації традицій і ритуалів, що пов’ѐзані з діѐльністя, спрѐмованоя на 

світ природи. Потужний потенціал щодо реалізації цього методу 

акумульовано у традиціѐх українського народу. Технологіѐ даю можливість 

мотивувати учнів НУШ до діѐльності зі збереженнѐ природних об’юктів, 

стимулявати відчуттѐ турботи про природу. Прикладом ю традиційні свѐта 

зустрічі птахів, охорони первоцвітів, створеннѐ альтернативної ѐлинки.  

Висновки. Розглѐнуті педагогічні технології в управлінні розвитком 

емоційного інтелекту учнів НУШ на основі емпатійного ставленнѐ до 
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природи сприѐять розвиткові властивостей усвідомлявати й розуміти 

особисті емоції та емоції інших, розпізнавати власні стани, їх причини, 

усвідомлявати взаюмозв’ѐзки між почуттѐми та діѐми. У такий спосіб 

вироблѐютьсѐ здатність контролявати власні емоції і розуміти емоції інших, 

розвиваятьсѐ соціальні вміннѐ розуміннѐ інших і побудова взаюмодії з 

ними, спроможність до діалогового розв’ѐзаннѐ конфліктів, адаптаціѐ до 

різних життювих ситуацій.  

В управлінні розвитком емоційного інтелекту учнів НУШ учитель 

повинен спиратисѐ на міжособистісну взаюмодія його учасників і 

психологічний мікроклімат у дитѐчому колективі. Узаюмодіѐ учнів НУШ із 

природоя також маю значний психолого-педагогічний потенціал, що виступаю 

діювим чинником загального процесу становленнѐ особистості. Застосуваннѐ 

вчителем в освітньому процесі НУШ емоційно забарвлених ситуацій із участя 

природних об’юктів спрѐмовано на формуваннѐ здатності до усвідомленнѐ й 

розуміннѐ особистих відчуттів, що сприѐтиме ефективному розвиткові 

емоційного інтелекту учнів. Особливу увагу в цьому процесі необхідно 

звернути на впровадженнѐ особистісно оріюнтованих технологій. 

Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаюмо в 

розробленні методичних підходів до розвитку емоційного інтелекту 

молодших школѐрів на різних етапах уроків «Я досліджуя світ», пошуку 

діагностичних методик та їх адаптації до проблеми дослідженнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Шпак Валентина, Нинова Татьяна, Никитская Юлия. Управление развитием 

эмоционального интеллекта учащихсѐ в образовательном процессе новой украинской 
школы. 

Теоретически обоснована проблема управлениѐ развитием эмоционального 
интеллекта учащихсѐ в образовательном процессе Новой украинской школы, 
предполагаящее эмпатийное отношение к объектам природы. Методологической 
основой исследованиѐ стал гуманистический подход к организации образовательного 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_2_25
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процесса начальной школы, предусматриваящий ориентация на ребенка как на 
главнуя ценность. Полученные результаты подтверждаят преимущества учащихсѐ с 
высоким уровнем эмоционального интеллекта. Перспективной ѐвлѐетсѐ разработка 
методических подходов к развития эмоционального интеллекта младших школьников 
на разных этапах уроков «Я исследуя мир», поиск диагностических методик и их 
адаптациѐ в соответствии с проблемой исследованиѐ. 

Ключевые слова: ученики, учитель, Новаѐ украинскаѐ школа, управление, 
эмоциональный интеллект, критерии и показатели, развитие, эмпатийное 
отношение к природе. 

SUMMARY 
Shpak Valentina, Ninova Tetiana, Nikitska Yuliia. Management of pupils’ emotional 

intelligence development in the educational process of the New Ukrainian School. 
The problem of managing the development of pupils’ emotional intelligence in the 

educational process of the New Ukrainian School is theoretically substantiated, the directions 
of development of this mental phenomenon based on children’s empathic attitude to natural 
objects are revealed. The methodological basis of the study is a humanistic approach to the 
organization of the educational process of primary school, which provides a focus on the child 
as the main value. According to the results of the analysis of research of scientists, it is 
established that management of this process contributes to the improvement of their activities 
in the educational and social spheres, the future implementation of professional and life plans. 
We note that general intelligence is a factor in the success of any individual. However, only if a 
high level of development of emotional intelligence, the ability to manage it more effectively is 
adaptation and socialization of the child, which significantly accelerates the achievement of its 
life goals. In managing development of emotional intelligence, the teacher must rely on the 
interpersonal interaction of its participants and the psychological microclimate in the children’s 
team. The interaction of New Ukrainian School pupils with nature also has significant 
psychological and pedagogical potential in the development of emotional intelligence, which is 
an effective factor in the overall process of personality development. The use of emotionally 
colored situations with the participation of natural objects by the teacher in the educational 
process of New Ukrainian School is aimed at forming the ability to understand and 
comprehend personal feelings, which will contribute to the effectiveness of the development of 
pupils’ emotional intelligence. Particular attention in this process should be paid to the 
introduction of personality-oriented technologies, in particular: artistic representation of 
natural objects, ecological reflection, ecological identification, ecological empathy, ecological 
care, ritualization of ecological activity. The results confirm the preferences of pupils with a 
high level of emotional intelligence. Prospects for further scientific research include 
development of methodological approaches to the development of emotional intelligence of 
primary school pupils at different stages of the lessons “I explore the world”, search for 
diagnostic techniques and their adaptation to the research problem. 

Key words: pupils, teacher, New Ukrainian school, management, emotional 
intelligence, criteria and indicators, development, empathic attitude to nature. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ 

НЕФОРМАЛЬНОЇ (ПОЗАШКІЛЬНОЇ) ОСВІТИ:  

УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 
 

У статті актуалізовано проблему формуваннѐ підприюмницької 
компетентності учнівської молоді в закладах неформальної (позашкільної) освіти 
України та країн Європейського Соязу. На основі аналізу вітчизнѐних та ювропейських 
нормативно-правових документів та наукових джерел схарактеризовано 
концептуальні засади розвитку неформальної підприюмницької освіти в Україні та 
країнах Європейського Соязу. Проаналізовано існуячі педагогічні умови длѐ розвитку 
підприюмницької компетентності дітей та учнівської молоді в закладах 
неформальної (позашкільної) освіти Європейського Соязу; схарактеризовано форми 
та методи освітньої діѐльності, спрѐмовані на формуваннѐ підприюмницької 
компетентності учнівської молоді, обґрунтовано доцільність їх упровадженнѐ в 
освітній процес закладів неформальної освіти України. Здійснено аналіз 
можливостей імплементації досвіду країн Європейського Соязу щодо формуваннѐ 
підприюмницької компетентності в освітній простір України. 

Ключові слова: підприюмницька освіта, компетентнісний підхід, 
підприюмницька компетентність, підприюмливість та фінансова грамотність, 
неформальна освіта, позашкільна освіта, заклад освіти, освітній процес. 

 

Постановка проблеми. Соціально-економічний та ювропейський вектор 

розвитку України, зміни соціально-економічних умов, що відбуваятьсѐ у ХХІ 

столітті, висуваять підвищені вимоги до рівнѐ організації освітнього процесу 

в закладах неформальної (позашкільної) освіти. 57-ма сесіѐ Генеральної 

Асамблеї Організації Об’юднаних Націй оголосила десѐтиліттѐ (2005–2014 рр.) 

декадоя Освіти длѐ сталого розвитку. Виклики суспільства зумовили перехід 

від знаннювої парадигми до впровадженнѐ компетентністного підходу. 

Зважаячи на це, перед системоя неформальної (позашкільної) освіти стоїть 

завданнѐ формуваннѐ клячових компетентностей, необхідних освіченому 

громадѐнину длѐ навчаннѐ впродовж життѐ. Одним із клячових завдань ю 

формуваннѐ підприюмницької компетентності учнівської молоді. Насампе-

ред, це стосуютьсѐ запровадженнѐ законодавчо-правових, концептуально-

філософських та організаційно-технологічних змін у діѐльність закладів 

позашкільної (неформальної) освіти України з урахуваннѐм прогресивного 

ювропейського досвіду. Якісна підготовка вихованців закладу неформальної 
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(позашкільної) освіти зумовлена, у першу чергу, потребами суспільства у 

висококваліфікованих, конкурентних на ринку праці випускниках. 

Як зазначаютьсѐ в Національній доповіді про стан і перспективи 

розвитку освіти в Україні під загальноя редакціюя В. Кременѐ, «…сьогодні 

реформа освітньої галузі в Україні вступила в етап модернізації та 

трансформації, головна мета ѐкої – нова висока ѐкість освіти на всіх рівнѐх: від 

початкової школи – до закладів вищої освіти» (Кремень, 2016). Незважаячи 

на належну увагу українських науковців до питань функціонуваннѐ закладів 

неформальної (позашкільної) освіти, потребую детального вивченнѐ 

неформальна підприюмницька освіта учнівської молоді України в контексті 

запровадженнѐ перспективного ювропейського досвіду. 

Аналіз актуальних досліджень. Зазначимо, що теоретичні та практичні 

аспекти діѐльності закладів позашкільної освіти України розглѐнуто у працѐх: 

О. Биковської (2006), Т. Сущенко, Г. Пустовіта, Л. Тихенко, В. Кременѐ (2016), 

О. Литовченко, І. Єрошенко та інших. Проблеми вдосконаленнѐ системи 

освіти шлѐхом запровадженнѐ компетентністного підходу активно 

обговоряютьсѐ у вітчизнѐній та зарубіжній педагогічний науці. Вирішеннѐ 

окресленої проблеми започатковане у працѐх Дж. Равена (1999), 

А. Хухровського, О. Пометун (2004), О. Овчаренко та інших дослідників. 

Проблема клячових компетентностей у міжнародному вимірі досліджуютьсѐ 

у працѐх О. Локшиної (2014; 2018) та О. Кравчиної (2017), закцентовано увагу 

на ювропейському досвіді формуваннѐ підприюмницької компетентності 

учнівської молоді. Концептуальні положеннѐ, що стосуятьсѐ 

підприюмницької компетентності учнівської молоді в Україні, ю об’юктом 

дослідженнѐ: А. Гельмак (2017), Г. Назаренко (2014), Н. Ковчиної (2019), 

О. Ліскович (2016), Ю. Білової (2013), дослідженнѐ ѐких присвѐчені 

формування підприюмницької компетентності учнів закладів загальної 

середньої освіти. Зокрема, дослідженнѐ Ю. Білової (2013) присвѐчені 

структурі підприюмницької компетентності, психолого-педагогічним аспектам 

та складовим підприюмницької діѐльності школѐрів. 

Метою дослідження ю аналіз зарубіжного та вітчизнѐного досвіду 

формуваннѐ підприюмницької компетентності учнівської молоді в закладах 

неформальної (позашкільної) освіти; обґрунтуваннѐ педагогічних умов 

формуваннѐ підприюмницької компетентності у процесі неформальної 

(позашкільної) освіти учнівської молоді.  

Досѐгненнѐ поставленої у статті мети передбачаю виконаннѐ 

конкретних завдань: обґрунтуваннѐ сутності понѐттѐ «підприюмницька 

компетентність»; розкриттѐ змістового наповненнѐ структурних елементів 
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підприюмницької компетентності в контексті освітньої діѐльності закладів 

позашкільної (неформальної) освіти України; обґрунтуваннѐ педагогічних 

умов формуваннѐ підприюмницької компетентності в закладах 

неформальної (позашкільної) освіти України. 

Методи дослідження: зазначена у статті мета реалізована шлѐхом 

використаннѐ теоретичних методів дослідженнѐ, узагальненнѐ даних 

науково-методичної літератури: длѐ з’ѐсуваннѐ стану розробленості 

порушеної проблеми, визначеннѐ теоретичних засад дослідженнѐ; метод 

термінологічного аналізу длѐ конкретизації понѐттюво-категоріального 

апарату; длѐ визначеннѐ результатів дослідженнѐ та формуляваннѐ 

висновків – методи систематизації й узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Основноя метоя освітньої діѐльності у 

ХХ столітті відповідно до завдань дидактичної тріади «знаннѐ – уміннѐ – 

навички» була передача міцних фундаментальних знань, уже на початку ХХІ 

століттѐ досить гостро постало питаннѐ відокремленості цих знань від прак-

тичної діѐльності. У результаті чого значна кількість спеціалістів з фундамент-

тальними знаннѐми опиниласѐ незатребуваноя на ринку праці. У сучасних 

умовах реальна економіка потребую практико-оріюнтованих спеціалістів. Тому 

важливо навчити учнівську молодь не лише здобувати знаннѐ, а й активно 

використовувати їх у повсѐкденній діѐльності. Українські науковці О. Пометун 

(2004), О. Овчаренко, О. Локшина (2019) вбачаять можливість вирішеннѐ 

вищезазначеного протиріччѐ шлѐхом запровадженнѐ компетентністного 

підходу. Ми погоджуюмосѐ з думкоя українських та зарубіжних дослідників, 

ѐкі стверджуять, що кожна компетенціѐ відображаю окрему грань 

компетентності. Слід зазначити, що системно підприюмницька компетентність 

учнівської молоді розкриваютьсѐ у змісті компонентів, до складу ѐких 

вклячаюмо: інформаційно-комунікативну, креативну, організаційно-впро-

ваджувальну компетенції. Підприюмницька компетентність учнівської молоді 

базуютьсѐ на навичках творчості, критичного мисленнѐ, ініціативності, умінні 

працявати в команді, розумінні економічних та соціальних можливостей. 

Важливим у контексті дослідницького пошуку ю визначеннѐ індивідуальних 

ѐкостей, що притаманні особистості зі сформованоя підприюмницькоя 

компетентністя, а саме: цілеспрѐмованість, уміннѐ працявати в команді, 

мотиваційно-вольова сфера, критичне та креативне мисленнѐ тощо. 

Як зазначено в дослідженнѐх О. Локшиної (2018, с. 27) з посиланнѐм 

на JRC (2016) …«Ініціативність та підприюмливість» (2006) – 

«Підприюмливість» (2018): оновлене визначеннѐ підприюмницької 

компетентності узгоджуютьсѐ з її трактуваннѐм, що зроблено в Рамці 
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підприюмницької компетентності JRC (2016). У модернізованому варіанті 

креативність і здатність планувати й керувати процесами подані ѐк основні 

аспекти підприюмницького світоглѐду» (Commission Staff Working Document 

Accompanying the Document Proposal for a Council Recommendation on Key 

Competences for LifeLong Learning, 2018, с. 38-40). 

Одніюя з клячових компетентностей, що визначено Законом України 

«Про освіту» (2017), ю підприюмливість та фінансова грамотність. В 

Українській освітній галузі компетентністний підхід реалізуютьсѐ шлѐхом 

упровадженнѐ наскрізних змістових лінії, одніюя з ѐких ю «підприюмливість 

та фінансова грамотність», що передбачаю інтегрованість 

«підприюмницького змісту» в освітня діѐльність. У даній Концепції 

наскрізна лініѐ «Ініціативність та підприюмливість» розглѐдаютьсѐ ѐк уміннѐ 

генерувати нові ідеї та втілявати їх у життѐ з метоя підвищеннѐ ѐк 

власного соціального статусу, так і розвитку суспільства та держави (Нова 

українська школа, 2016, с. 12). Практичне впровадженнѐ компетентнісного 

підходу в український освітній простір розпочалосѐ у 2016 році з 

прийнѐттѐм концепції «Нова українська школа». Підприюмницька 

компетентність визначаютьсѐ ѐк «…уміннѐ генерувати нові ідеї й ініціативи 

та втілявати їх у життѐ з метоя підвищеннѐ ѐк власного соціального статусу 

та добробуту, так і розвитку суспільства і держави; здатність до 

підприюмницького ризику» (Нова українська школа, 2016, с. 10-11). Як 

зазначено в Key Competencies for Life learning (2006) підприюмницька 

компетентність базуютьсѐ на навичках критичного мисленнѐ, творчості, 

ініціативності, наполегливості, умінні розв’ѐзувати проблеми і 

співпрацявати (European Union, 2006). 

З урахуваннѐм різних точок зору дослідників слід зазначити, що під 

понѐттѐм «підприюмницька компетентність» розуміять: інтегративне 

особистісне утвореннѐ (Ю. Білова, О. Ліскович, Н. Ковчин, А. Ткачов), що 

дозволѐю співвідносити власні економічні інтереси та потреби з інтересами 

інших лядей (Г. Назаренко та О. Коберник) результатом сформованості в 

учнівської молоді підприюмницької компетентності ю підприюмницька 

свідомість та підприюмницька поведінка. Серед клячових ѐкостей, що 

притаманні особистості зі сформованоя підприюмницькоя компетентністя, 

дослідники виокремляять: інноваційне мисленнѐ, уміннѐ вести ефективну 

комунікація, самостійність, відповідальність за власні рішеннѐ та рішеннѐ 

команди, наполегливість, організованість тощо. Детальний термінологічний 

аналіз клячових термінів даного дослідженнѐ представлений у раніше 

опублікованих працѐх В. Авраменко (2020), В. Авраменко, А. Сбруювої (2021). 
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Як установлено у процесі дослідженнѐ, діѐльність закладів 

позашкільної освіти в Україні здійсняютьсѐ відповідно до Конституції 

України (статтѐ 53) (1996), Закону України «Про освіту» (2017), зокрема у 

статті 8 законодавчо закріплений термін неформальна освіта, Закону 

України «Про позашкільну освіту» (2000 р.), та інших нормативно-правових 

актів, зокрема «Концепції позашкільної освіти та вихованнѐ» (1997 р.), 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року і 

спрѐмована на створеннѐ умов длѐ розвитку здібностей та обдарувань 

вихованців, саморозвитку й самореалізації особистості, формуваннѐ 

соціально-громадського досвіду. Зазначені документи визначаять перелік 

клячових компетентностей, серед ѐких ю і підприюмницька. 

Як зазначаютьсѐ в дослідженнѐх О. Биковської, реалізаціѐ 

компетентнісного підходу в закладах позашкільної освіти «…базуютьсѐ на 

застосуванні в меті, завданнѐх, змісті, формах та методах позашкільної 

освіти компетентностей особистості. Практично його можна реалізовувати 

двома основними шлѐхами: через зміст освіти й методику позашкільної 

освіти» (Биковська, 2007, с. 7-16). 

Отже, більш детально проаналізуюмо компетентнісний підхід у 

навчальних програмах закладів позашкільної освіти, що затверджені 

Міністерством освіти і науки України, а також програми, затверджені на 

регіональному рівні. Як правило, основним завданнѐм навчальних 

програм закладів позашкільної освіти ю: формуваннѐ таких 

компетентностей, ѐк: пізнавальна, практична, творча та соціальна. Так, 

у начальній програмі «Основи науково-дослідницької роботи у відділеннѐх 

математики, економіки, фізики та астрономії, комп’ятерних і технічних 

наук», затвердженої наказом департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації № 364-ОД від 17.06.2016, пізнавальна 

компетентність передбачаю зокрема поглибленнѐ економічних знань; 

практична компетентність: формуваннѐ вмінь використовувати самостійно 

здобуті знаннѐ длѐ розв’ѐзаннѐ визначених навчальних завдань; творча: 

розвиток аналітичного мисленнѐ, творчих і мовленнювих здібностей, 

мотиваційної сфери, здатності генеруваннѐ нових ідей; соціальна 

компетентність передбачаю оволодіннѐ етикоя співробітництва. 

Основноя метоя програми «Гурток «Юний менеджер-економіст»» ю 

сприѐннѐ творчому й інтелектуальному розвиткві особистості в процесі 

науково-дослідницької економічної діѐльності (Мельман, Молодченко, 

Гончарова, Мущинська, 2013). Навчальна програма з позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напрѐму «Економіка» (Ілікчіюва О. І., 
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Лихота С. О., Олех А. П. (2015) спрѐмована на реалізація змісту позашкільної 

освіти дослідницько-експериментального напрѐму, формуваннѐ 

компетентності особистості у процесі дослідницької діѐльності в обраній 

науковій галузі. Основними компетентностѐми особистості у процесі 

засвоюннѐ навчального матеріалу ю: пізнавальна, спрѐмована на поглиблене 

вивченнѐ та засвоюннѐ теоретичних розділів економічних наук…; практична, 

що передбачаю оволодіннѐ навичками науково-дослідницької діѐльності в 

галузі економічних наук; уміннѐ застосовувати економічні знаннѐ на практиці, 

оперувати науковими категоріѐми, фактичним матеріалом і методикоя 

наукового дослідженнѐ, користуватисѐ джерелами економічної інформації; 

розуміннѐ й інтерпретація складних економічних процесів; формуваннѐ 

мовної культури, системно-логічного мисленнѐ; творча – здатності проѐвлѐти 

творчу ініціативу…; соціальна, спрѐмована на розвиток моральних ѐкостей, 

економічної культури, громадѐнської позиції, уміннѐ працявати в колективі. 

Традиційно, прийнѐто вважати, що формуваннѐ підприюмницької 

компетентності учнівської молоді відбуваютьсѐ шлѐхом вивченнѐ дисциплін 

економічного спрѐмуваннѐ та на занѐттѐх гуртків відповідного спрѐмуваннѐ. 

Однак, в останню десѐтиріччѐ в педагогічній науці та нормативно-правових 

документах розглѐд та регламентаціѐ означеної проблеми відбуваютьсѐ в 

різних освітніх секторах. Ураховуячи вище зазначене, підприюмницьку освіту 

в закладах неформальної (позашкільної) освіти умовно можна розділити на 

два співкомпоненти. Перший вклячаю в себе формуваннѐ економічних знань 

та вмінь учнівської молоді. Другий – формуваннѐ в учнівської молоді 

психологічних та когнітивних ѐкостей, необхідних длѐ успішної реалізації 

отриманих економічних знань у процесі освітньої діѐльності. 

Процес формуваннѐ підприюмницької компетентності учнівської 

молоді в закладах неформальної (позашкільної) освіти маю враховувати 

індивідуальні інтереси особистості та запити суспільства. У зв’ѐзку з цим 

виникаю необхідність вивченнѐ та обґрунтуваннѐ педагогічних умов 

розвитку підприюмницької компетентності учнівської молоді. 

У закладах неформальної (позашкільної) освіти розвиток 

підприюмницької компетентності пов’ѐзаний не тільки з отриманнѐм 

економічних знань, але й може відбуватисѐ через реалізація змісту 

навчальних програм за художньо-естетичним, туристсько-краюзнавчим, 

еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-

експериментальним, військово-патріотичним, бібліотечно-

бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним 

напрѐмом позашкільної освіти, а отже ю інтегрованим. Інтеграціѐ 
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підприюмницької освіти відбуваютьсѐ шлѐхом реалізації наскрізної лінії 

«Ініціативність та підприюмливість». 

Ураховуячи досвід країн Європейського Соязу, слід зазначити, що 

формуваннѐ підприюмницької компетентності ю одним із клячових завдань 

освітніх стратегій. На основі звіту European Commission/EACEA/Eurydice (Tine 

Andersen, Karsten Frohlich Hougaard, Sigrid Nindl, Amanda Hill-Dixon, 2017) нами 

було встановлено, що освітні стратегії країн Європейського Соязу доцільно 

розділити на п’ѐть груп: 1) конкретні освітні стратегії, що сприѐять формуван-

ня підприюмницької компетентності учнівської молоді (Бельгіѐ, Естоніѐ, Фін-

лѐндіѐ, Швеціѐ); 2) освітні стратегії, що акцентуять увагу на формуванні під-

приюмницької компетентності учнівської молоді в контексті навчаннѐ впро-

довж життѐ (Болгаріѐ, Польща, Австріѐ); 3) стратегії молодіжної підприюм-

ницької освіти (Словаччина, Словеніѐ, Сербіѐ); 4) стратегії інноваційного роз-

витку освіти (Франціѐ та Чехіѐ); 5) стратегіѐ економічного розвитку, підприюм-

ливості та зайнѐтості (Іспаніѐ, Литва). Відповідно до розроблених стратегій 

виокремлено основні форми та методи організації освітньої діѐльності, що 

сприѐять формування підприюмницької компетентності учнівської молоді, та 

визначено педагогічні умови, рівні сформованості підприюмницької компе-

тентності й можливості отриманнѐ практичного підприюмницького досвіду. 

Згідно з Eurydice (Eurydice, 2016, с. 10), існую три різних типи 

національних стратегій, ѐкі можуть вклячати ѐвне посиланнѐ на 

підприюмницьке навчаннѐ: стратегії навчаннѐ підприюмницькій діѐльності; 

молодіжні стратегії; широкі інноваційні стратегії. 

На підставі теоретичного аналізу емпіричного ювропейського та 

українського досвіду можемо стверджувати, що найбільш ефективними 

формами та методами освітньої діѐльності, що сприѐять формування 

підприюмницької компетентності учнівської молоді в закладах 

неформальної освіти, ю: інтерактивне навчаннѐ, інформаційно-проблемний 

виклад, проблемно-пошуковий і дослідницький метод, метод проюктів, 

участь у роботі бізнес-клубів та інші. Організаціѐ інтерактивного освітнього 

процесу педагогом-позашкільником передбачаю моделяваннѐ життювих 

ситуацій, спільне розв’ѐзаннѐ проблем, завдань дослідженнѐ. Інтерактивне 

навчаннѐ сприѐю формування особистісних ѐкостей, створяю атмосферу 

співробітництва на занѐттѐх гуртка. Ураховуячи вищезазначене, виникаю 

необхідність у доповненні аудиторних занѐть цілеспрѐмованоя діѐльністя 

поза межами закладу освіти: екскурсії на промислові підприюмства, зустріч 

із підприюмцѐми, що дозволѐю залучати додаткові освітні ресурси й 

забезпечую практичну спрѐмованість освітнього процесу. 
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З метоя формуваннѐ підприюмницької компетентності учнівської 

молоді у країнах Європейського Соязу відбуваютьсѐ активне впровадженнѐ 

в освітній процес інтерактивних форм освітньої діѐльності. Серед основних 

форм та методів організації освітнього процесу ю: упровадженнѐ 

інтерактивних бізнес-ігор; розвивальних ігор, у ѐких учнівська молодь 

вчитьсѐ керувати віртуальними бізнес-підприюмствами та фірмами; 

упровадженнѐ віртуальних проюктів «бізнес-імітації» тощо. Зазначені вище 

форми освітньої діѐльності доцільно впроваджувати в освітній простір 

українських закладів освіти. 

Оскільки дане дослідженнѐ стосуютьсѐ неформальної 

підприюмницької освіти учнівської молоді у структурі підприюмницької 

компетентності, слід виокремити три основні етапи: мотиваційно-

актуалізаційний етап передбачаю, що вихованець маю сформувати длѐ себе 

ціль та основне завданнѐ освітньої діѐльності; оперативно-виконавчий або 

практичний етап (вихованець разом із керівником гуртка планую свої дії й 

можливості розв’ѐзаннѐ поставленого завданнѐ та реалізую їх практично); 

рефлексивно-оцінявальний етап передбачаю участь учнівської молоді в 

конкурсах різного рівнѐ, написанні науково-дослідницьких робіт тощо. 

Вивченнѐ ювропейського досвіду уможливило формуваннѐ 

педагогічних умов формуваннѐ підприюмницької компетентності учнівської 

молоді в закладах неформальної (позашкільної) освіти, однак, перш ніж їх 

подати, вважаюмо за необхідне здійснити термінологічний аналіз понѐттѐ 

«педагогічні умови». У наукових розвідках українських дослідників 

педагогічні умови розглѐдаять ѐк певні штучно створені обставини длѐ 

отриманнѐ ѐкісних результатів. Зокрема, у дослідженні Ю. Гвоздецької (2017) 

педагогічні умови розглѐдаятьсѐ ѐк сукупність об’юктивних можливостей 

змісту, методів, організаційних форм і матеріальних можливостей 

педагогічного процесу, що забезпечую успішне досѐгненнѐ поставленої мети.  

Поділѐюмо думку науковців, що педагогічні умови формуваннѐ 

підприюмницької компетентності можна поділити на традиційні: 

проблемне навчаннѐ, використаннѐ міжпредметних зв’ѐзків, інтеграціѐ 

освітнього процесу та умови спрѐмовані на розвиток саме 

підприюмницьких ѐкостей учнівської молоді: профільне навчаннѐ, ділові 

ігри, вирішеннѐ спеціальних підприюмницьких завдань. 

Длѐ визначеннѐ педагогічних умов формуваннѐ підприюмницької 

компетентності учнівської молоді ю виѐвленнѐ характерних ознак 

педагогічних умов: універсальності, динамічності, гнучкості та актуальності 

в контексті окресленої проблеми. Поділѐюмо думку О. Романовського 
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(2003), що основноя метоя освітньої діѐльності ю набуттѐ учнівськоя 

молоддя підприюмницьких ѐкостей незалежно від обраної ними професії. 

Неформальна підприюмницька освіта учнівської молоді передбачаю 

реалізація таких завдань: діагностика та розвиток професійних навичок до 

підприюмницької діѐльності; формуваннѐ навичок підприюмницької 

поведінки; формуваннѐ підприюмницької культури та ділової етики; 

розвиток розумових здібностей на основі економічного способу мисленнѐ.  

За результатами дослідженнѐ широкого кола вітчизнѐних (O. 

Lokshyna, 2018; О. Романовський 2003; Ю. Білова, 2013) та зарубіжних 

(Sorgman and Parkison, 2008; Coduras Martinez et al, 2008) наукових джерел 

та спираячись на досвід країн Європейського Соязу нами було визначено 

низку педагогічних умов формуваннѐ підприюмницької компетентності 

учнівської молоді в закладах неформальної (позашкільної) освіти. 

Визначені педагогічні умови об’юднано в такі групи: професійно-

оріюнтовані, методичні, психологічні. 

- професійно-оріюнтовані умови, що стосуятьсѐ підготовки 

педагогічних працівників, вклячаять такі: оволодіннѐ професійними 

знаннѐми формуваннѐ підприюмницької компетентності; забезпеченнѐ 

позитивної мотивації до опануваннѐ майбутньої професії. У ювропейських 

дослідженнѐх зазначено, що підготовка учителів (тренерів) уклячаю: 

активне навчаннѐ (Active learning); навчаннѐ за проюктом (Project-based 

learning); досвідне навчаннѐ (Experiential learning); діѐльність поза класом 

(Activities outside the classroom)/школоя, ѐка пов’ѐзую учнів із місцевоя 

громадоя чи бізнесом; 

- методичні, в основу ѐких покладено створеннѐ інноваційного 

освітнього середовища, інтегрую теоретичну та практичну підготовку до 

підприюмницької діѐльності, що передбачаю: забезпеченнѐ взаюмозв’ѐзку 

навчального матеріалу зі змістом господарської діѐльності підприюмств; 

застосуваннѐ технологій імітаційно-рольового навчаннѐ та практико-

оріюнтованого навчаннѐ в освітньому процесі закладів неформальної 

(позашкільної) освіти; застосуваннѐ інтеграційного підходу в освітній 

діѐльності закладів неформальної (позашкільної) освіти; організація 

освітнього процесу та моделяваннѐ навчальних ситуацій підприюм-

ницького характеру, організація індивідуальної та групової роботи; 

- психологічні: формуваннѐ позитивної мотивації в освітній 

діѐльності, зоріюнтованій на підприюмництво та оволодіннѐ 

підприюмницькими ѐкостѐми в закладах неформальної освіти; партнерська 

взаюмодіѐ між об’юктами освітнього процесу. 
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Проѐвом упровадженнѐ поданих вище педагогічних умов ю певний 

рівень сформованості підприюмницької компетентності учнівської молоді, ѐкі 

можна класифікувати ѐк: критичний, низький, середній та високий. 

Узагальненнѐ різних підходів до трактуваннѐ досліджуваного нами феномену 

сформованості підприюмницької компетентності, ѐкі існуять у країнах 

Європейського Соязу, дозволѐю дати такі визначеннѐ. Критичний та низький 

рівень сформованості підприюмницької компетентності учнівської молоді 

фактично ю евристичним відтвореннѐм отриманих знань на практиці у 

стандартних (шаблонних) ситуаціѐх. Середній рівень сформованості 

підприюмницької компетентності учнівської молоді – уміннѐ приймати 

рішеннѐ та критично мислити в ситуаціѐх близьких до стандартних. Високий 

рівень сформованості підприюмницької компетентності учнівської молоді 

передбачаю вміннѐ генерувати нові нестандартні ідеї та вміннѐ втілявати їх у 

життѐ. Високий рівень сформованості підприюмницької компетентності 

сприѐю активній участі у громадському житті суспільства. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Кожна зі 

сформульованих нами педагогічних умов маю забезпечувати ефективне 

формуваннѐ підприюмницької компетентності учнівської молоді в закладах 

неформальної (позашкільної) освіти. На нашу думку, професійно-оріюнтовані 

педагогічні умови формуваннѐ підприюмницької компетентності ю одним із 

клячових завдань вищої освіти. Реалізаціѐ вищезазначених умов можлива 

шлѐхом формуваннѐ позитивних мотивів до оволодіннѐ навчальним 

матеріалом та формуваннѐ потреби у професійному зростанні. Ефективна 

професійна підготовка майбутніх фахівців потребую нових підходів та 

впровадженнѐ нових педагогічних технологій в освітній процес. Група 

методичних умов формуваннѐ підприюмницької компетентності, що 

об’юднана ідеюя створеннѐ інноваційного освітнього середовища, передбачаю 

розробку навчально-методичних матеріалів та апробація інтерактивних форм 

освітньої діѐльності в закладах неформальної (позашкільної) освіти. 

Результатом практичного впровадженнѐ групи методичних умов ю: створеннѐ 

ѐкісно нового освітнього матеріалу, спрѐмованого на формуваннѐ 

підприюмницької компетентності учнівської молоді. Наступноя групоя 

педагогічних умов формуваннѐ підприюмницької компетентності учнівської 

молоді в закладах неформальної (позашкільної) освіти ю психологічні, що, у 

першу чергу, базуятьсѐ на партнерській взаюмодії між об’юктами освітнього 

процесу. Дані умови передбачаять формуваннѐ позитивної мотивації до 

освітньої діѐльності та ефективну реалізація особистісних характеристик 

учнівської молоді. Педагогічні умови ю клячовими факторами, необхідними 
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длѐ формуваннѐ високого рівнѐ підприюмницької компетентності учнівської 

молоді в закладах неформальної (позашкільної) освіти. 

У подальшому перспективним вбачаюмо впровадженнѐ структурно-

функціональної моделі та педагогічних умов формуваннѐ підприюмницької 

компетентності в освітній процес закладів неформальної (позашкільної) 

освіти України. 
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РЕЗЮМЕ 
Авраменко Вита. Педагогические условиѐ формированиѐ предпринимательской 

компетентности детей и учащейсѐ молодежи в учреждениѐх неформального 
(внешкольного) образованиѐ: уроки европейского опыта. 

В статье актуализирована проблема формированиѐ предпринимательской 
компетентности учащейсѐ молодежи в учреждениѐх неформального (внешкольного) 
образованиѐ Украины и стран Европейского Сояза. На основе анализа отечественных 
и европейских нормативно-правовых документов и научных источников 
охарактеризованы концептуальные основы развитиѐ неформального 
предпринимательского образованиѐ в Украине и странах Европейского Сояза. 

http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf
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Проанализированы существуящие педагогические условиѐ длѐ развитиѐ 
предпринимательской компетентности детей и учащейсѐ молодежи в учреждениѐх 
неформального (внешкольного) образованиѐ Европейского Сояза. Охарактеризованы 
формы и методы образовательной деѐтельности, направленные на формирование 
предпринимательской компетентности учащейсѐ молодежи, обоснована 
целесообразность их внедрениѐ в образовательный процесс заведений неформального 
образованиѐ Украины. Осуществлен анализ возможностей имплементации опыта 
стран Европейского Сояза по формирования предпринимательской компетентности 
в образовательном пространстве Украины. 

Ключевые слова: предпринимательское образование, компетентностный 
подход, предпринимательскаѐ компетентность, предприимчивость и финансоваѐ 
грамотность, неформальное образование, внешкольное образование, учебное 
заведение, образовательный процесс. 

SUMMARY 
Avramenko Vita. Pedagogical conditions for the formation of entrepreneurial 

competence of children and students in non-formal (extracurricular) education institutions: 
lessons from the European experience. 

The article highlights the problem of the entrepreneurial competence development in 
student youth in non-formal (extracurricular) education institutions of Ukraine and European 
Union countries. After the detailed analysis of domestic and European legal instruments and 
scholarly sources the article gives conceptual foundations of non-formal entrepreneurship 
education in Ukraine and the European Union, characterizes pedagogical conditions for the 
formation of entrepreneurial competence of students and pupils. The aim of the article is 
conducting analysis of foreign and domestic experience of development of the entrepreneurial 
competence of student youth in non-formal (extracurricular) education institutions; justification 
of the pedagogical conditions of formation of the entrepreneurial competence of student youth. 
The analysis of the existing pedagogical conditions for the development of entrepreneurial 
competence of children and students in non-formal (extracurricular) education institutions of the 
European Union gives as a chance to organize pedagogical conditions in 3 main groups: 
professionally aimed, related to training teaching staff; methodological – creation of innovative 
learning environment, development and improvement of teaching forms and methods that help 
to form entrepreneurial competence of student youth; psychological – help to develop positive 
motivation to master entrepreneurial competence. The article provides some forms and methods 
to achieve entrepreneurial competence, such as: problem-based learning, usage of cross-
curricular elements, integrating learning, specialized training, business games, solving special 
business problems. Much attention is given to the feasibility of its implementation into the 
leaning process of extracurricular education institutions of the Ukraine. The analysis of the 
possibilities of implementation of the experience of the European Union is conducted. The levels 
of entrepreneurial competence formation: critical, low, middle, high – are also determined and 
characterized.  

Кey words: entrepreneurship education, competence-based approach, 
entrepreneurial competence, entrepreneurship and financial literacy, non-formal education, 
extracurricular education, education institution, educational process. 
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ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ  

КОРЕКЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ ТА 

НІМЕЧЧИНІ 
 

У статті схарактеризовано понѐттюво-термінологічний інструментарій 
дослідженнѐ корекційної допомоги дітѐм з інвалідністя України та Німеччини, а 
саме: розкрито зміст таких понѐть, ѐк: інвалідність, діти з інвалідністя, соціальна 
реабілітаціѐ, соціальна інтеграціѐ, інклязіѐ, корекціѐ, корекційна допомога. 
Доведено, що виважений та системний підхід до формуваннѐ й наданнѐ ѐкісної 
корекційної допомоги ю основоя длѐ високоефективного соціального розвитку країни 
та найбільш незахищеної категорії громадѐн – дітей і осіб із інвалідністя. 

Ключові слова: інвалідність, діти з інвалідністя, реабілітаціѐ, соціальна 
реабілітаціѐ, центр реабілітації, соціальна інтеграціѐ, обмеженнѐ 
життюдіѐльності, втрата здоров’ѐ, корекціѐ, корекційна допомога. 

 

Постановка проблеми. Ha сучасному етапі відкрилисѐ нові перспек-

тиви в системі корекційної допомоги, пов’ѐзані з переосмисленнѐм ставлен-

нѐ до організації навчаннѐ, вихованнѐ та реабілітації дітей із інвалідністя. 

Саме протѐгом останніх десѐтиліть світова спільнота уважніше ставитьсѐ до 

реабілітації дітей та осіб із інвалідністя, корекції вад розвитку. Але система 

соціальних відносин ю недосконалоя на сьогодні: існуять протиріччѐ, стерео-

типи, дискримінаціѐ дітей та осіб з інвалідністя. Термінологічний інструмен-

тарій потребую вдосконаленнѐ, оскільки посиляютьсѐ неоднозначність і не-

визначеність тлумаченнѐ наукових понѐть, спостерігаютьсѐ хаотичне викорис-

таннѐ термінів із суміжних галузей знань (медицини, педагогіки, психології). 

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичну базу дослідженнѐ 

становлѐть праці відомих учених: B. Андріїва, Н. Болотіної, Т. Герасимова, 

Б. Сташківа, І. Сироти, Б. Стичинського, Л. Шумної, Є. Азарової, Т.  Єгорова, 

H. Ємельѐнової, Р. Іванової, A. Іпатова, Т. Копать, П. Маккавейського, 

Є. Мачульської, А. Осадчих, М. Тулісова, Є. Тучкової та ін. 

Метою статті ю окресленнѐ понѐттюво-термінологічного 

інструментарія дослідженнѐ корекційної допомоги дітѐм з інвалідністя 

України та Німеччини.  

Методи дослідження. Досѐгненнѐ мети уможливилосѐ 

використаннѐм загальнонаукових методів: аналізу, порівнѐннѐ, 
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узагальненнѐ, систематизації, що дозволили визначити сутність 

основоположних понѐть дослідженнѐ. 

Виклад основного матеріалу. За визначеннѐм Всесвітньої організації 

охорони здоров’ѐ (далі – ВООЗ), реабілітаціѐ – це комбіноване та 

координоване застосуваннѐ соціальних, медичних, педагогічних і 

професійних заходів з метоя підготовки та перепідготовки індивіда длѐ 

досѐгненнѐ оптимальної його працездатності. 

Загальне уѐвленнѐ про спрѐмуваннѐ вибору контингентів хворих, ѐкі 

потребуять реабілітації, дано в доповіді Комітету експертів ВООЗ з 

попередженнѐ інвалідності (ВООЗ, Женева, 1983 р.). Комітетом 

представлена традиційна модель хвороби (етіологіѐ – патологіѐ – проѐв) і 

класифікаціѐ наслідків захворяваннѐ (порушеннѐ функції – інвалідність – 

фізичні та інші дефекти), на ліквідація (або зменшеннѐ впливу) ѐких маять 

бути спрѐмовані зусиллѐ реабілітації. 

З позицій викладеного, термін «реабілітаціѐ» правомірний у тих 

випадках, коли точкоя дотику ю тѐжкохворі та інваліди, а досѐгнутий ефект 

передбачаю відновленнѐ (повне або часткове, опосередковано через 

медичну реабілітація або з прѐмим використаннѐм її сил і засобів) всіх 

трьох компонентів реабілітації (медичного, професійного і соціального), 

длѐ чого потрібні зусиллѐ фахівців різних профілів. 

Конвенціѐ ООН (2006 року, Конвенція ратифіковано Законом № 

1767-VI від 16.12.2009) про права осіб з інвалідністя приймаю соціальну 

модель інвалідності, поѐсняячи, що до осіб із інвалідністя належать 

особи зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або 

сенсорними порушеннѐми, ѐкі під час взаюмодії з різними бар’юрами 

можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства 

нарівні з іншими (Конвенціѐ ООН, 2006). 

В останні десѐтиліттѐ в багатьох країнах світу розвиваютьсѐ система 

медичної реабілітації, спрѐмована на відновленнѐ здоров’ѐ, ліквідація або 

зменшеннѐ обмежень життюдіѐльності (спілкуваннѐ, навчаннѐ, 

пересуваннѐ, участі в трудовій діѐльності та ін.) і максимальну інтеграція 

або реінтеграція в суспільство. 

Кожна країна в організації медико-соціальної реабілітації оріюнтуютьсѐ, 

перш за все, на свої національні особливості. Німеччина ю одним із піонерів у 

створенні загальнодержавної системи реабілітації, де цѐ служба почала 

функціонувати ще в кінці XIX ст. У даний час накопичено великий досвід у цій 

сфері, і можна констатувати, що багато аспектів медичної реабілітації досить 

добре відрегульовані: існую певна технологіѐ відбору на реабілітація та її 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17
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проведеннѐ, система оплати за надані реабілітаційні послуги тощо. Система 

реабілітації Німеччини за своїм охопленнѐм і диференційованістя по праву 

може вважатисѐ основоя ювропейського стандарту.  

Німеччина виділѐютьсѐ тим, що серед ювропейських країн ѐк ніхто дбаю 

про право своїх громадѐн із інвалідністя. Ідеологіѐ реабілітації в Німеччині 

будуютьсѐ згідно з Міжнародноя класифікаціюя функціонуваннѐ, обмежень 

життюдіѐльності та здоров’ѐ (МКФ), ѐка застосовуютьсѐ і в Україні. 

Безумовно, підходи до визначеннѐ понѐттѐ «інвалідність» у 

Німеччині та Україні ю різними. У Німеччині ляди, ѐкі страждаять 

хронічними захворяваннѐми більше 6 місѐців, вже вважаятьсѐ інвалідами, 

тому в цій країні, за даними ВООЗ, 11-12 % населеннѐ – інваліди. Однак, 

слід ураховувати, що понѐттѐ «інвалідність» ѐк таке відсутню. Ці ляди 

називаятьсѐ «неповносправними громадѐнами» – behinderter Menschen 

(Das Neunte Buch des Sozialgesetzbuches, 2011). У Німеччині, за офіційними 

даними, близько 7 млн. інвалідів на 83,2 млн. населеннѐ (близько 9 %). На 

законодавчому рівні права лядей із інвалідністя на праця в Німеччині 

гарантуятьсѐ такими законодавчими актами: «Акт про інтеграція осіб з 

інвалідністя», «Кодекс соціального законодавства», Закони «Про 

інвалідність», «Про сприѐннѐ в працевлаштуванні», «Про вирівняваннѐ 

послуг по реабілітації», «Про одностайність заходів щодо реабілітації». 

Конвенціѐ ООН про права лядей з інвалідністя стверджую, що 

«понѐттѐ інвалідність розвиваютьсѐ і що інвалідність ю результатом 

взаюмодії між лядьми, ѐкі маять порушеннѐ здоров’ѐ, і бар’юрами в 

ставленні й середовищі, ѐкі заважаять їх повній та ефективній участі в 

житті суспільства нарівні з іншими». Відповідно до Статті 1: «до лядей з 

інвалідністя відносѐтьсѐ ті, хто маю довгострокові фізичні, розумові, 

інтелектуальні або сенсорні порушеннѐ...». До Статті 2: ступінь, у ѐкому ці 

порушеннѐ роблѐть когось недіюздатним, залежить від рівнѐ бар’юрів, з 

ѐкими вони стикаятьсѐ в суспільстві. 

Аналізуячи вітчизнѐну літературу, зроблено висновки: C. Oжeгoв 

зaзнaчaю, щo «iнвaлiд» – цe лядинa, ѐкa втpaтилa пpaцeздaтнicть унacлiдoк 

кaлiцтвa, xвopo6и (Конвенціѐ ООН). I. Koзyб пpoпoнyю вживaти зaмicть 

тepмiнa «iнвaлiд» пoнѐттѐ «ocoбa зi знижeнoя пpaцeздaтнicтя», aджe вoнo 

дaю змoгy poзглѐдaти ця кaтeгopiя ociб ѐк тaкиx, щo пoтpe6yять coцiaльнoï 

дoпoмoги, яpидичнoгo зaxиcтy, i тaкиx, ѐкi вoднoчac ю визнaчeнoя мipoя 

пpaцeздaтними i piвнoпpaвними члeнaми coцiyмy (Костяк, 201, c. 121). 

П. Maковeйський зaпpoпoнyвaв iнвaлiднicть poзyмiти ѐк cтaн лядини, щo 

xapaктepизyютьcѐ пocтiйнoя чи тpивaлoя втpaтoя пpaцeздaтнocтi чи ïï 
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знaчним oбмeжeннѐм (Іпатов, 2015). Ha дyмкy Б. Пeтpoвcькoгo, 

iнвaлiднicть oзнaчaю cтiйкy тpивaлy aбo пocтiйнy втpaтy пpaцeздaтнocтi чи 

знaчнe ïï oбмeжeннѐ, cпpичинeнe xpoнiчним зaxвopявaннѐм, тpaвмoя aбo 

пaтoлoгiчним cтaнoм (Бондар, 2012, c. 265). I. Cиpoтa ввaжaю, щo пpo 

iнвaлiднicть iдeтьcѐ тoдi, кoли poзлaди фyнкцiй opгaнiзмy пiд впливoм 

xвopoби чи внacлiдoк aнaтoмiчнoгo дeфeктy cпpичинѐять coцiaльнi 

нacлiдки – пpипинeннѐ пpoфeciйнoï дiѐльнocтi y звичaйниx yмoвax чи ïï 

змiнy, пpизнaчeннѐ piзниx видiв coцiaльнoï дoпoмoги, уcтaнoвлeннѐ пiльг 

тoщo (Сирота, 2000, c. 182). 

Biдпoвiднo дo Зaкoнy Укpaïни «Пpo ocнoви coцiaльнoï зaxищeнocтi 

ociб з iнвaлiднicтя», ocoбoя з iнвaлiднicтя ю ocoбa зi cтiйким poзлaдoм 

фyнкцiй opгaнiзмy, щo під час взaюмoдiï iз зoвнiшнiм cepeдoвищeм мoжe 

пpизвoдити дo oбмeжeннѐ ïï життюдiѐльнocтi, yнacлiдoк чoгo дepжaвa 

зoбoв’ѐзaнa cтвopити yмoви длѐ peaлiзaцiï нeя пpaв нapiвнi з iншими 

гpoмaдѐнaми й зaбeзпeчити ïï coцiaльний зaxиcт (Закон України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністя в Україні, 2021). У 

Зaкoнi Укpaïни «Пpo peaбiлiтaцiя ociб з iнвaлiднicтя» зaзнaчeнo, щo 

iнвaлiднicтя ю мipa втpaти здopoв’ѐ y зв’ѐзкy iз зaxвopявaннѐм, тpaвмoя (ïï 

нacлiдкaми) aбo вpoджeними вaдaми, щo під час взaюмoдiï iз зoвнiшнiм 

cepeдoвищeм мoжe пpизвoдити дo oбмeжeннѐ життюдiѐльнocтi ocoби, 

унacлiдoк чoгo дepжaвa зoбoв’ѐзaнa cтвopити yмoви длѐ peaлiзaцiï нeя 

пpaв нapiвнi з iншими гpoмaдѐнaми тa зaбeзпeчити ïï coцiaльний зaxиcт 

(Закон України «Про реабілітація осіб з інвалідністя в Україні», 2017). 

За законодавством Німеччини (Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – (Artikel 1 des 

Gesetzes v. 23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3234), інвалідність – це обмеженнѐ 

фізичних, психічних або розумових здібностей, ѐкі триваять більше шести 

місѐців і перешкоджаять тому, щоб лядина вела характерний длѐ її віку 

спосіб життѐ. Це не тільки фізичні й розумові обмеженнѐ, але також 

психічні або хронічні захворяваннѐ (наприклад, ревматизм, розсіѐний 

склероз, рак). 

Існую низка ступенів інвалідності, ѐкі варіяятьсѐ за шкалоя від 20 до 

100. Чим вище ступінь, тим важче інвалідність, і, відповідно, тим більше 

підтримки лядині надаю держава. Ступінь інвалідності встановляютьсѐ 

лікарем. Ступінь інвалідності (Grad der Behinderung – нім.), або скорочено 

GdB – це ступінь зниженнѐ різних функцій організму, що веде до 

обмеженнѐ можливості участі в суспільному житті, викликана одним або 

кількома захворяваннѐми і виміряютьсѐ у відсотках від 20 до 100. За 
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наѐвності в паціюнта декількох хвороб їх спільний вплив на порушеннѐ 

функцій організму оціняютьсѐ так: найбільш важку недугу, що викликаю 

найбільший ступінь інвалідності, ураховуютьсѐ в процентному відношенні 

цілком, другий – з коефіціюнтум 0,5, третій – з коефіціюнтом 0,3 і т.д., і все 

це в підсумку додаютьсѐ. При сумарній інвалідності менше 50 % видаятьсѐ 

документи, що підтверджуять інвалідність, але паціюнт при цьому не 

відноситьсѐ до розрѐду тѐжкохворих. 

Інвалідність 50 % і вище вважаютьсѐ важкоя формоя інвалідності і 

встановляютьсѐ хворим, ѐкі маять кілька важких захворявань, потребуять 

постійної допомоги, доглѐду або наглѐе5ду. Критеріюм длѐ визначеннѐ 

високого ступенѐ інвалідності ю порушеннѐ здоров’ѐ зі стійким значно 

вираженим розладом функцій організму, обумовлене захворяваннѐми, 

наслідками травм або іншими дефектами (вродженими чи набутими). 

При інвалідності вище 50 % хворому видаютьсѐ «Свідоцтво про 

інвалідність у важкій формі» (Schwerbehindertenausweis – нім.). Існую два 

види свідоцтв про інвалідність: повністя зелене і зелено-помаранчеве 

(зелено-червоне), ѐкі маять літерні позначеннѐ і ю підставоя длѐ отриманнѐ 

спеціальних компенсацій і пільг, позначених в інструкції, що додаютьсѐ до 

посвідченнѐ інваліда (наприклад, право на безоплатний проїзд). 

Залежно від причин і виду інвалідності, свідоцтво може мати такі 

буквені позначеннѐ (Merkzeichen – нім.): 

«G» – (gehbehindert – нім.) – ураженнѐ опорно-рухової системи; 

«AG» – (außergewöhnlich gehbehindert – нім.) – серйозне 

пошкодженнѐ опорно-рухової системи, ѐк правило, пересуваютьсѐ в 

інвалідному візку або за допомогоя інших спеціальних пристосувань; 

«H» (hilfslos – нім.) – постійно потребую сторонньої допомоги; 

«Bl» (Blindheit – нім.) – інвалід по зору; 

«Gl» (Gehörlosigkeit – нім.) – інвалід по слуху; 

«В» (Begleitung – нім.) – право на супроводжуячого. Супроводжуяча 

особа інваліда також може безкоштовно їздити в громадському 

транспорті; 

«RF» (Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht/Ermäßigung bei 

Telefontarifen – нім.) – звільненнѐ від сплати податків за радіо і 

телебаченнѐ та знижку на телефонні розмови. 

В Українському законодавстві існую понѐттѐ, ѐке прирівняютьсѐ до 

понѐттѐ «інвалідність», «неповносправність» – «недіюздатність». 

Недіюздатна особа – фізична особа може бути визнана недіюздатноя, ѐкщо 

вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна 
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усвідомлявати значеннѐ своїх дій та (або) керувати ними, а відтак, над нея 

встановляютьсѐ опіка, що призводить до втрати можливості укладеннѐ 

правочинів. У разі одужаннѐ чи значного покращаннѐ здоров’ѐ особи, ѐку 

визнано недіюздатноя, суд поновляю її в діюздатності. Щодо законодавства 

Німеччина – дане понѐттѐ відсутню. 

У Німеччині, ѐк і в Україні, багато неповносправних громадѐн, ѐкі 

потребуять реабілітації. Але супровід держав даної категорії громадѐн ю 

різним. У Німецькому законодавстві, ѐкщо хвороба створяю значні 

обмеженнѐ життюдіѐльності лядини, їй надаятьсѐ пільги на проїзд, вона 

захищена від звільненнѐ з роботи тощо. Якщо лядина втрачаю можливість 

працявати за професіюя, її навчаять новій, більш високій за кваліфікаціюя, 

спеціальності. 

Основне завданнѐ реабілітації дітей та осіб з інвалідністя в Україні та 

Німеччині – відновленнѐ або поліпшеннѐ функціональних можливостей на 

рівні активності та участі в житті суспільства. Це означаю, що цілі 

реабілітації виходѐть за межі суто медичних заходів. 

Українське законодавство оперую понѐттѐм «дитина з інвалідністя», 

що регламентуютьсѐ Законами України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністя в Україні» (№ 1665-IX від 15.07.2021, вводитьсѐ в дія 

з 01.02.2022), «Про реабілітація осіб з інвалідністя в Україні» (Назва 

Закону із змінами, внесеними згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017) 

та поширяю дане понѐттѐ й зазначаю, що дитиноя з інвалідністя 

вважаютьсѐ особа віком до 18 років (повноліттѐ) зі стійким розладом 

функцій організму, що під час взаюмодії із зовнішнім середовищем може 

призводити до обмеженнѐ її життюдіѐльності, унаслідок чого держава 

зобов’ѐзана створити умови длѐ реалізації нея прав нарівні з іншими 

громадѐнами та забезпечити її соціальний захист (Закон України «Про 

реабілітація осіб з інвалідністя в Україні, 2017). 

У прийнѐтому Верховноя Радоя Законі «Про реабілітація інвалідів в 

Україні» (№ 2961-IV від 6 жовтнѐ 2005 року зі змінами, внесеними згідно із 

Законами № 1053-IX від 03.12.2020 – вводитьсѐ в дія з 30.06.2021) даютьсѐ 

визначеннѐ найбільш вживаних у реабілітації дітей та осіб з інвалідністя 

інвалідів термінів та понѐть: 

– втрата здоров’ѐ – наѐвність хвороб і фізичних дефектів, ѐкі 

призводѐть до фізичного, душевного й соціального неблагополуччѐ; 

– життюдіѐльність – повсѐкденна діѐльність, здатність організму 

особи здійснявати діѐльність у спосіб і в межах, звичайних длѐ лядини; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1665-20#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1665-20#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2249-19#n145
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– обмеженнѐ життюдіѐльності – помірно виражена, виражена або 

значно виражена втрата особоя внаслідок захворяваннѐ, травми (її 

наслідків) або вроджених вад здатності до самообслуговуваннѐ, 

пересуваннѐ, оріюнтації, контроля своюї поведінки, спілкуваннѐ, навчаннѐ, 

виконаннѐ трудової діѐльності нарівні з іншими громадѐнами; 

– усуненнѐ обмежень життюдіѐльності – система заходів, 

спрѐмованих на створеннѐ умов длѐ досѐгненнѐ або відновленнѐ особоя 

оптимального фізичного, інтелектуального, психічного й соціального рівнѐ 

життюдіѐльності та забезпеченнѐ її законодавчо визначених прав; 

– дитина з інвалідністя – особа до досѐгненнѐ нея повноліттѐ (віком 

до 18 років) зі стійким обмеженнѐм життюдіѐльності, ѐкій у порѐдку, 

визначеному законодавством, установлено інвалідність; 

– інвалідність – міра втрати здоров’ѐ у зв’ѐзку із захворяваннѐм, 

травмоя (її наслідками) або вродженими вадами, що під час взаюмодії із 

зовнішнім середовищем може призводити до обмеженнѐ життюдіѐльності 

особи, унаслідок чого держава зобов’ѐзана створити умови длѐ реалізації 

нея прав нарівні з іншими громадѐнами й забезпечити її соціальний захист; 

– попередженнѐ інвалідності – здійсненнѐ комплексу медичних, 

гігіюнічних, фізичних, педагогічних, психологічних, професійних та інших 

заходів, спрѐмованих на профілактику переходу захворяваннѐ, наслідків 

травми або вади в інвалідність особи або на зменшеннѐ тѐжкості інвалідності;  

– реабілітаціѐ – це система медичних, психологічних, педагогічних, 

фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-

побутових заходів, спрѐмованих на наданнѐ визначеним особам допомоги 

у відновленні й компенсації порушених або втрачених функцій організму, 

длѐ досѐгненнѐ і підтриманнѐ ними соціальної та матеріальної 

незалежності, професійної (трудової) адаптації та їх суспільної інтеграції в 

цілому, а також забезпеченнѐ таких осіб технічними та іншими засобами 

реабілітації й виробами медичного призначеннѐ (Закон України «Про 

реабілітація інвалідів в Україні, 2005); 

– корекціѐ – діѐ, спрѐмованаа на виправленнѐ особливостей 

психологічного, педагогічного, соціального плану, що не відповідаять 

прийнѐтим у суспільстві стандартам та моделѐм. Корекційний вплив може 

здійсняватисѐ в таких напрѐмах: відновленнѐ, компенсуваннѐ, 

стимуляваннѐ та виправленнѐ; 

– корекційна допомога – це діѐльність, спрѐмована на поліпшеннѐ 

процесів розвитку й соціалізації дитини, послабленнѐ або подоланнѐ її 
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психофізичних вад у процесі навчаннѐ і вихованнѐ з метоя максимально 

можливого розвитку її особистості та підготовки до самостійного життѐ; 

– соціальна реабілітаціѐ – це процес, ѐкий триваю протѐгом усього 

життѐ лядини. Одніюя з головних її цілей ю пристосуваннѐ, адаптаціѐ дітей 

з інвалідністя до соціальної реальності, що служить істотноя умовоя 

нормального функціонуваннѐ суспільства. 

Соціальна реабілітаціѐ дітей з інвалідністя спрѐмована на реалізація 

таких завдань (рис. 1). 

 
Рис. 1. Завданнѐ соціальної реабілітації дітей з інвалідністя. 
 

У Типовому Положенні про центр комплексної реабілітації длѐ осіб з 

інвалідністя України (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 

соціальної політики № 355 від 14.03.2018 № 1905 від 18.12.2018) зазначено, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0401-18#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-19#n2
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що центр комплексної реабілітації длѐ осіб з інвалідністя – це реабілітаційна 

установа, цільовим призначеннѐм ѐкої ю здійсненнѐ комплексу 

реабілітаційних заходів, спрѐмованих на створеннѐ умов длѐ всебічного 

розвитку осіб з інвалідністя, ѐкі досѐгли повноліттѐ, та/або дітей з 

інвалідністя, та/або дітей віком до трьох років (вклячно), ѐкі належать до 

групи ризику щодо отриманнѐ інвалідності, засвоюннѐ ними знань, умінь, 

навичок, досѐгненнѐ і збереженнѐ їхньої максимальної незалежності, 

фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метоя 

максимальної реалізації особистого потенціалу (Типове положеннѐ про 

центр комплексної реабілітації длѐ осіб з інвалідністя України, 2018). 

Структура наданнѐ реабілітаційних послуг у Німеччині та Україні – 

широко розгалужена. Реабілітаціѐ здійсняютьсѐ в стаціонарних і 

амбулаторних медичних установах і так званих денних клініках. До 

стаціонарних установ відносѐтьсѐ реабілітаційні центри, реабілітаційні 

відділеннѐ, відділеннѐ великих лікарень, санаторно-курортні організації. При 

цьому перевага надаютьсѐ, за можливості, амбулаторному способу лікуваннѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Длѐ тoгo, 

щoб пpoцecи coцiaльнoï реабілітації та iнтeгpaцiï дітей і осіб з інвалідністя 

пoчaли дiѐти, нeoбxiднa цiлecпpѐмoвaнa дiѐльнicть дepжaви, ѐкa виpaжa-

тимeтьcѐ в дepжaвнiй політиці: y cтвopeннi пpaвoвиx, eкoнoмiчниx, пoлi-

тичниx, coцiaльниx, пcиxoлoгiчниx тa iншиx yмoв длѐ зaбeзпeчeннѐ ïxнix пpaв i 

мoжливocтeй нapiвнi з iншими гpoмaдѐнaми длѐ yчacтi в cycпiльнoмy життi.  

Сьогодні ю актуальним удосконаленнѐ понѐттюво-термінологічного 

інструментарія дослідженнѐ означеного феномену, його узгодженнѐ зі 

світовими стандартами. Запропоновані в статті визначеннѐ й понѐттѐ 

відповідаять основним принципам, на ѐких маю базуватисѐ ѐкісний та 

ефективний реабілітаційний процес, а саме соціальності, системності, 

стратегічності та стабільності. Питаннѐ формуваннѐ понѐттювого апарату 

реабілітаційного процесу дітей та осіб з інвалідністя не можна 

недооцінявати, оскільки від правильного його розуміннѐ залежить всѐ 

подальша стратегіѐ та тактика дій та, відповідно, результативність. 

Виважений і системний підхід до формуваннѐ й наданнѐ ѐкісної корекційної 

допомоги ю основоя длѐ високоефективного соціального розвитку країни та 

найбільш незахищеної категорії громадѐн – дітей та осіб з інвалідністя. 
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РЕЗЮМЕ 
Бездидько Наталия, Лянной Юрий. Понѐтийно-терминологоческий 

инструментарий коррекционной помощи детѐм с инвалидностья в Украине и Германии.  
В статье охарактеризован понѐтийно-терминологический инструментарий 

исследованиѐ коррекционной помощи детѐм с инвалидностья Украины и Германии, а 
именно: раскрыто содержание таких понѐтий, как инвалидность, дети с 
инвалидностья, социальнаѐ реабилитациѐ, социальнаѐ интеграциѐ, инклязиѐ, 
коррекциѐ, коррекционнаѐ помощь. Доказано, что взвешенный и системный подход к 
формирования и оказания качественной коррекционной помощи ѐвлѐетсѐ основой 
высокоэффективного социального развитиѐ страны и наиболее незащищенной 
категории граждан – детей и лиц с инвалидностья. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text
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Ключевые слова: инвалидность, дети с инвалидностья, интеграциѐ, 
социальнаѐ реабилитациѐ, центр реабилитации, потерѐ здоров’ѐ, ограничение 
жизнедеѐтельности, социальнаѐ интеграциѐ, коррекциѐ, коррекционнаѐ помощь. 

SUMMARY 
Bezdidko Nataliia, Liannoi Yurii. Conceptual and terminological tools for the study of 

correctional care for children with disabilities in Ukraine and Germany. 
Over the last decade the social policies of many European countries towards people 

with disabilities have undergone significant changes. Ukraine, as a state which wants to 
become a member of the European Union, must consider the best foreign experience of the 
world’s leading countries in the field of state policy to support persons with disabilities and its 
implementation. This will allow solving a number of issues related to the problem of 
providing education, employment, integration for people with disabilities into the 
environment and realization of their capabilities and abilities. 

The attitude towards this social group of people as patients who only need care and 
who cannot participate in active social life has changed to the attitude towards them as full 
members of society who have equal rights with other citizens of the country. The change of 
emphasis in the interpretation of the concept of disability leads to the need to provide a 
comprehensive approach to creating conditions that would promote the rights of persons 
with disabilities on a par with other citizens of the country. For this it is necessary to 
overcome the existing obstacles of the disorganized society, to improve the legislation and 
the state of its observance, to change in some cases the attitude of society to the problem of 
disability. However, there are a lot of other countries, including Ukraine, that do not take 
these changes into account during formulating state social policy towards people with 
disabilities, and give priority to a “medical” rather than a “social” approach to the problem, 
which affects the content and quality of measures aimed at reducing the negative effects of 
“disability”. And the most importantly, it does not contribute to the wider involvement of 
people with disabilities in public life and the realization of their rights as citizens of the 
country. The development of a democratic society in Ukraine also requires new strategies 
and approaches to the formation of social policy for people with disabilities. It should 
consider existing trends in international politics, global innovative approaches of solving 
problems with disability and the best practical experience. 

The problem of disability in Ukraine becomes especially relevant. The number of people 
injured and lameness in recent events in the country is increasing. Therefore, creation of 
favorable living conditions for people with disabilities is one of the main priorities of social policy. 

In Ukraine, there are still significant barriers to creating the necessary and 
appropriate living conditions for people with disabilities. Among them: mental, 
informational, barriers to access to the physical environment, transport, education, work, 
recreation, culture, sports, information, tourism, etc. 

The study of world best practices, as well as cooperation with government agencies in 
European countries, will help Ukraine to develop its own system of state support for people 
with disabilities. 

Key words: disability, children with disabilities, integration, social rehabilitation, 
rehabilitation center, social integration, correction, correctional assistance. 
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ВИЩА ОСВІТА В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: 

ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 

У статті на основі загальнонаукових та конкретнонаукових методів 
дослідженнѐ розкрито нормативно-правові засади вищої освіти в країнах 
Центральної Азії на початку ХХІ століттѐ задлѐ здійсненнѐ порівнѐннѐ з 
вітчизнѐними реаліѐми. Визначено, що основними напрѐмами реформаційних 
перетворень у сфері вищої освіти, ѐкі знайшли відображеннѐ на законодавчому рівні 
(на рівні законів, стратегій, концепцій), стали децентралізаціѐ та приватизаціѐ, 
упровадженнѐ заходів підзвітності та прозорості, диверсифікаціѐ фінансуваннѐ, 
узгодженнѐ національних і міжнародних освітніх стандартів, упровадженнѐ 
дистанційних технологій навчаннѐ. 

Ключові слова: освіта, вища освіта, нормативно-правові засади, закон, 
стратегіѐ, концепціѐ, міжнародні освітні стандарти, країни Центральної Азії. 

 

Постановка проблеми. На шлѐху розбудови суспільства знань перед 

світовоя спільнотоя постали нові виклики, що ініціявали проведеннѐ 

масштабних модернізаційних змін в освітній галузі на концептуальному, 

структурно-організаційному, змістово-процесуальному та інших рівнѐх. 

Водночас глобальний ринок праці вимагаю підготовки 

висококваліфікованого лядського капіталу, здатного до інноваційних 

перетворень у всіх сферах життѐ, що привертаю увагу до проблем ѐкості 

вищої освіти. Клячовим елементом, основоположним фактором 

необхідних реформаційних перетворень ю нормативно-правовий аспект, 

що ґрунтуютьсѐ на розумінні необхідності збереженнѐ та примноженнѐ 

національних традицій, вивченнѐ й імплементації позитивного 

зарубіжного досвіду. Відтак, важливим бачитьсѐ виокремленнѐ 

предикативно-прогностичного потенціалу країн-партнерів України, 

зокрема країн Центральної Азії, в означеному аспекті. 

Аналіз актуальних досліджень свідчить, що питаннѐ законодавчого 

регуляваннѐ освітньої галузі центральноазійських країн жодного разу не 

стало предметом окремої уваги науковців загалом та українських учених 

зокрема. Натомість дотично досліджувану проблему розглѐдали 

А. Абдрашев, Ч. Адамкулова, К. Андерсон, Є. Анічкін, С. Базарова, 

І. Болджурова, Х. Х. Брунер, Д. Егеа, О. Карпенко, К. Коваленко, О. Литвинова, 
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В. Мороз, М. Муравйов, Ш. Пауелл, А. Прохоров, Ф. Рискулуюва, Е. Сабзаліюва, 

М. Сайдулаюва, Т. Сайтимова, Е. Тіллет, М. Фозілова, С. Хаген, С. Хейнеман, 

Т. Черноус, Х. Шамурадов та ін. (у контексті з’ѐсуваннѐ особливостей 

державної освітньої політики, тенденцій розвитку вищої школи в країнах 

Центральної Азії), Н. Анарбек, А. Василенко, М. Єсююва, О. Жабенко, 

Ю. Масляченко, Ю. Мателешко, М. Медведюва, А. Наврасов, Г. Нуркабекова, 

Т. Туркот, П. Чоганов та ін. (у межах порівнѐльно-педагогічних досліджень, 

розкриваячи різноаспектну міжнародну співпраця). 

Мета статті – розкрити нормативно-правові засади вищої освіти в 

країнах Центральної Азії на початку ХХІ століттѐ задлѐ здійсненнѐ 

порівнѐннѐ з вітчизнѐними реаліѐми. 

Методи дослідження. Використаннѐ загальнонаукових методів 

аналізу й порівнѐннѐ уможливило окресленнѐ клячових напрѐмів 

дослідженнѐ. За допомогоя текстологічного аналізу здійснено 

опрацяваннѐ джерельної бази (основу ѐкої становлѐть нормативно-

правові акти країн Центральноазійського регіону) та історіографічного 

доробку з обраної проблеми. Метод узагальненнѐ дозволив представити 

висновки й окреслити перспективи подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Солідаризуячись із закордонними 

вченими, відомими своїми дослідженнѐми різних аспектів розвитку 

пострадѐнських, у тому числі центральноазійських, республік (Egea, 2020; 

Powell, 2007), зауважимо, що від часу здобуттѐ незалежності в 1991 році 

країни Центральної Азії зазнали значних політичних, соціальних, мовних, 

культурних та економічних змін, ѐкі триваять донині. В означеному контексті 

цілком закономірним стало приділеннѐ значної уваги міжнародному бенч-

маркінгу, тобто вивчення й запозиченнѐ позитивного досвіду зарубіжних, 

особливо ювропейських, країн (Anichkin & Kovalenko, 2018, с. 52). У той самий 

час викристалізувалосѐ усвідомленнѐ, що саме освіта може стати клячовим 

ресурсом длѐ сприѐннѐ входження республік у сферу глобальної конкуренто-

спроможності. Вбачаюмо в цьому значну заслугу міжнародних організацій, 

таких ѐк ЮНЕСКО, Світовий банк, USAID, Фонди «Відкрите суспільство» 

(Фонди Дж. Сороса), Британська Рада, TEMPUS та багато інших, завдѐки 

різноплановим програмам ѐких урѐди нових незалежних держав прийнѐли 

нові норми та розробили нормативно-правові акти (Powell, 2007; Сабзалиева, 

2019), намагаячись наблизити ѐкість своїх систем освіти до міжнародних 

стандартів та таким чином інтегруватисѐ до світового освітнього простору. 

Серед нормативно-правових актів країн Центральноазійського 

регіону останніх років дослідники наголошуять на інноваційному 
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потенціалі та цінності: Державної програми розвитку освіти на 2010–

2020 роки, Державної програми «Болашак», проюкту «Назарбаюв-

Університет» у Казахстані; Національної стратегії розвитку освіти на 2012–

2020 роки та Національного плану дій «Освіта длѐ всіх» у Киргизстані; 

Національної стратегії розвитку інтелектуальної власності на 2014–

2020 роки та Проюкту розвитку вищої освіти на 2016 рік в Таджикистані; 

Національної програми підготовки кадрів та Президентської програми 

Умід в Узбекистані; законів Туркменістану «Про реформу освіти» (2007 р.) 

та «Про освіту» (2013 р.) (Anichkin & Kovalenko, 2018, 52). Вважаюмо, що до 

переліку означених документів варто додати закони «Про освіту» 

Киргизстану (2003), Казахстану (2007), Таджикистану (2013) та Узбекистану 

(2020), Закон Республіки Таджикистан «Про вищу та післѐвузівську 

професійну освіту» (2009), концепції розвитку освіти в Казахстані до 

2015 року (2004) та Киргизстані до 2020 року (2012), а також Концепція 

розвитку системи вищої освіти Республіки Узбекистан до 2030 року (2019). 

Варто підкреслити, що законодавчі акти деѐких країн Центральної Азії 

містѐть досить прогресивні норми. Так, наприклад, у законах «Про освіту» 

Казахстану (2007 р.) та Узбекистану (2020 р.) наголошено на вищості 

міжнародного права над національним: зазначаютьсѐ, ѐкщо міжнародними 

договорами республік установлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

національним законодавством, то застосовуятьсѐ правила міжнародних 

договорів (Закон, 2007; Закон, 2020). Натомість інші республіки обстояять 

рівність національного та міжнародного законодавства (Закон, 2003; Закон, 

2009; Закон Туркменистана, 2013). 

Аналіз джерел доводить, що длѐ більшості країн Центральної Азії 

характерноя ю досить незвично вибудована (авт. – ѐк длѐ вітчизнѐних реалій) 

система освіти. Так, у Киргизстані, де відповідно до Закону «Про освіту» 

(2003 р.) реалізуятьсѐ загальні (основні та додаткові) та професійні (основні 

та додаткові) освітні програми, а вища освіта визначена одним із елементів 

професійних програм (ст. 11) (Закон, 2003). Схожу градація бачимо й у систе-

мі освіти Таджикистану (ст. 10, ст. 19) (Закон Республики, 2013) та Туркменіс-

тану (ст. 8) (Закон Туркменистана, 2013). Водночас Таджикистан ю юдиноя 

Центральноазійськоя країноя з окремим законодавчим актом, що безпо-

середньо регуляю сферу вищої та післѐвузівської професійної освіти (Закон, 

2009). Зокрема, серед клячових принципів їх функціонуваннѐ наголошено на: 

доступності з урахуваннѐм здібностей, таланту та потреб кожної лядини; виз-

наченні пріоритетних напрѐмів розвитку науки, техніки, технологій, а також 

підготовки спеціалістів, перепідготовки й підвищеннѐ кваліфікації фахівців; 
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громадѐнського вихованнѐ; збереженні та розвитку досѐгнень та традицій 

установ вищої професійної освіти; інтеграції системи вищої та післѐвузівської 

професійної освіти до світового освітнього простору; неперервності й нас-

тупності процесу освіти; державній підтримці підготовки фахівців, пріори-

тетних напрѐмів фундаментальних та прикладних наукових досліджень у 

галузі вищої та післѐвузівської професійної освіти (ст. 3) (Закон, 2009). 

Досить амбітні завданнѐ ставить Концепціѐ розвитку системи вищої 

освіти Республіки Узбекистан до 2030 року (2019 р.). Це і підвищеннѐ ѐкості 

підготовки висококваліфікованих кадрів, розвиток лядського капіталу на 

основі вимог ринку праці длѐ модернізації та стабільного соціально-

економічного розвитку країни; і створеннѐ необхідних умов підвищеннѐ 

рівнѐ охопленнѐ вищоя освітоя (з 20% у 2019 р. до 50% у 2030 р.), 

підготовки висококваліфікованих, креативно та системно мислѐчих кадрів 

на основі міжнародних стандартів, здатних самостійно приймати рішеннѐ 

длѐ реалізації їх інтелектуальних здібностей та формуваннѐ ѐк духовно 

розвиненої особистості; і формуваннѐ здорового конкурентного 

середовища, підвищеннѐ привабливості й забезпеченнѐ 

конкурентоспроможності сфери на міжнародному рівні (Указ, 2019). 

Текстологічний аналіз джерел засвідчую, що основними напрѐмами 

освітніх реформ у країнах Центральній Азії в кінці ХХ – на початку 

ХХІ століттѐ були децентралізаціѐ та приватизаціѐ. Особливо це було 

притаманно Казахстану, де станом на початок 2000 року існувало 170 

закладів вищої освіти, серед ѐких 146 були приватними і тільки 24 – 

державними. У Киргизстані також від початку було створено сприѐтливі 

умови длѐ розвитку недержавної вищої школи, заклади ѐкої становлѐть 

близько третини від загальної кількості. Натомість Таджикистан, 

Узбекистан та Туркменістан досить довго залишали вищу освіту 

прерогативоя держави (Брунер та Тиллет, с. 41–43). Так, Узбекистан тільки 

у 2004 році імплементував нормативні акти, що дозволили функціонувати 

закладам освіти недержавної форми власності (Powell, 2007). Натомість у 

Туркменістані норми, що дозволили стати засновниками закладів освіти не 

тільки органам державної влади та місцевого самоуправліннѐ, але й 

яридичним особам, громадським об’юднаннѐм та громадѐнам 

Туркменістану та іноземних держав, з’ѐвилисѐ тільки в законодавчих актах 

2013 року (ст. 14 Закону Туркменістану «Про освіту») (Закон 

Туркменистана, 2013). При цьому загальновизнано, що державні органи 

влади все ще здійсняять значний контроль над приватними закладами в 

країнах Центральної Азії. Проте, водночас із широким розповсядженнѐм у 
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регіоні закладів освіти недержавної форми власності, виші отримали 

більшу автономія, що вклячала також наданнѐ адміністраторам та 

викладачам розширених повноважень та свободи у визначенні своїх місій, 

програм, навчальних планів та політики прийому. Прикметно, що право 

автономії в Туркменістані маять лише заклади вищої освіти, що входѐть до 

міжнародних рейтингів (ст. 28) (Закон Туркменистана, 2013). 

Зауважимо, що крім приватних закладів освіти в регіоні також було 

створено низку міжнародних та транснаціональних установ. Так, станом на 

2019 рік з 114 закладів вищої освіти Узбекистану 21 був зарубіжним або його 

філіалом (Указ, 2019). Одним із найбільш амбітних, інноваційних і 

перспективних проюктів став Університет Центральної Азії (УЦА), заснований у 

2000 році ѐк приватна, незалежна та самоврѐдна установа через державно-

приватне партнерство між урѐдами Казахстану, Киргизстану та Таджикистану 

в асоціації з Мережея розвитку Ага Хана (AKDN), міжнародним агентством 

розвитку, що займаютьсѐ покращеннѐм освіти, охорони здоров’ѐ та 

економічного добробуту в Азії та Африці (Powell, 2007). 

Ще одним напрѐмом освітніх реформ стало впровадженнѐ заходів 

підзвітності та прозорості, щоб забезпечити доброчесність у процесі вступу 

до закладів вищої освіти й подолати корупція в освіті. Поміж іншого, було 

запроваджено стандартизовані загальнонаціональні вступні іспити. 

Першоя країноя центральноазійського регіону на означеному шлѐху став 

Узбекистан, де Національний вступний іспит, ѐкий базувавсѐ на питаннѐх із 

множинним вибором, організовувавсѐ Державним центром тестуваннѐ. У 

Киргизстані Національний стипендіальний тест, ѐкий було спрѐмовано на 

перевірку, перш за все, здібностей, а не збереженнѐ знань, було 

запроваджено у 2002 році. У Казахстані випускники шкіл також повинні 

складати централізований вступний іспит, ѐкщо вони хотіли вступити до 

державних закладів вищої освіти; Єдиний національний тестовий іспит 

було запроваджено у 2004 році (Powell, 2007). 

При цьому в центральноазійському регіоні регуляваннѐ стандартів 

ѐкості залишаютьсѐ здебільшого інструментом держави. У Казахстані та 

Киргизстані створені незалежні органи акредитації, проте рішеннѐ про 

акредитація приймаятьсѐ через офіси міністерств освіти. На рівні 

нормативно-правових актів, зокрема законів «Про освіту», підтримуятьсѐ 

стандарти відповідно до трьохетапного процесу, що вклячаю ліцензуваннѐ, 

атестація та акредитація. Так, ліцензуваннѐ дозволѐю закладу освіти праця-

вати й видавати дипломи державного зразка (при цьому не гарантуячи 

певного стандарту ѐкості). Атестаціѐ (що зазвичай дійсна протѐгом п’ѐти 
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років) визначаю відповідність закладу державним освітнім стандартам і ю 

обов’ѐзковоя умовоя длѐ акредитації. Акредитовані ж установи маять 

право на державне фінансуваннѐ. Дослідники наголошуять, що хоча на 

офіційному рівні недержавні установи на рівні з державними маять право на 

акредитація, на практиці багато приватних закладів освіти залишаятьсѐ 

неакредитованими, що призводить до труднощів в оцінці ѐкості освіти в них 

(Powell, 2007). Водночас існуять випадки, коли недержавна оцінка діѐльності 

закладів вищої освіти ю пріоритетноя. Наприклад, у Казахстані було закла-

дено перехід від державної до професійно-громадської акредитації освітніх 

програм. Планувалосѐ навіть скасуваннѐ державної акредитації та перехід на 

міжнародну акредитація з розміщеннѐм держзамовленнѐ на підготовку 

спеціалістів лише длѐ закладів вищої освіти з міжнародноя акредитаціюя 

(Anichkin & Kovalenko, 2018, с. 54). У Киргизстані на рівні нормативних актів 

також було проголошено «сприѐннѐ розвитку незалежних (суспільно-

професійних) центрів оцінки ѐкості та формуваннѐ на їх основі незалежного 

агентства громадсько-професійної акредитації вишів» (Концепциѐ, 2012). 

Наступним напрѐмом освітніх реформ початку ХХІ століттѐ стала 

диверсифікаціѐ фінансуваннѐ. Зокрема, державні заклади освіти, ѐкі 

раніше фінансувалисѐ виклячно державоя, здобули право навчати 

студентів на контрактній основі. Так, у державних вишах Казахстану та 

Киргизстану чисельність студентів-контрактників становить понад 70 % від 

загальної чисельності. Позитивноя стабільністя вирізнѐютьсѐ і політика 

Таджикистану в означеному напрѐмі (Брунер и Тиллет, с. 43). В Узбекистані 

державним установам дозволѐютьсѐ пропонувати платні місцѐ, що 

кількісно дорівняю чисельності студентів, ѐкі навчаятьсѐ за рахунок 

державного фінансуваннѐ. Водночас стали доступними студентські позики, 

стипендії, гранти та спонсорські можливості. Крім того, закладам вищої 

освіти було надано дозвіл орендувати нерухомість, пропонувати освітні 

послуги, приймати внески від міжнародних організацій та приватних 

корпорацій. Проте, ѐк стверджуять дослідники, недостатню фінансуваннѐ 

залишаютьсѐ серйозноя проблемоя, ѐка впливаю на ѐкість, інфраструктуру, 

ресурси, умови праці (Powell, 2007). 

Одним із клячових напрѐмів реформ стало узгодженнѐ національних 

та міжнародних освітніх стандартів і тут оріюнтиром длѐ країн Центральної 

Азії став Болонський процес. Нагадаюмо, що Болонська деклараціѐ містить 

шість клячових положень: дворівнева підготовка (бакалаврат – 

магістратура); прийнѐттѐ системи порівнѐнних ступенів; запровадженнѐ 

ювропейської системи перереюстрації одиниць кредитоспроможності 
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(ECTS); розвиток мобільності студентів, викладачів та встановленнѐ 

стандартів транснаціональної освіти; розробка порівнѐнних критеріїв та 

методологій ѐкості; співробітництво у розробці навчальних планів, схем 

мобільності та спільних навчальних програм, практичних занѐть та 

наукових досліджень (Anichkin & Kovalenko, 2018, с. 52-53). 

Саме ці кроки мали сприѐти міжнародному визнання кваліфікацій. На 

сьогодні Казахстан ю першоя та юдиноя країноя Центральної Азії, ѐка 

підписала Болонську декларація (2010 р.). Лоѐльними до Болонської системи 

ю Киргизстан та Таджикистан, запозичуячи окремі її елементи. Таджикистан 

навіть планував завершити перехід на модель освіти відповідно до 

Болонської декларації до 2020 року, що зафіксовано в Національній стратегії 

розвитку освіти до 2020 року (Постановление, 2012). 

Щодо дворівневої моделі навчаннѐ (бакалавр – магістр), то варто 

підкреслити, що в Казахстані, Киргизстані, Таджикистані та Туркменістані 

нова ступневість вищої освіти існую паралельно зі староя моделля 

підготовки фахівців. Прикметно, що навіть в останній редакції Закону 

Киргизької Республіки «Про освіту» 2021 року визначено, що вища 

професійна освіта вклячаю «підготовку та перепідготовку бакалаврів, 

спеціалістів та магістрів» (ст. 22) (Закон, 2003), ѐк свідченнѐ поюднаннѐ 

національних та міжнародних традицій, що збереглосѐ також у 

таджицькому законодавстві. Цікаво, що відповідно до концепцій розвитку 

освіти в Казахстані до 2015 року та Киргизстані до 2020 року, було 

заплановано остаточний перехід до системи підготовки кадрів через 

бакалаврат, магістратуру та докторантуру (Концепциѐ, 2004; Концепциѐ, 

2012), але остаточно цього так і не вдалосѐ досѐгти. 

У країнах Центральної Азії зазвичай нова модель маю формат 

чотирирічного ступеня бакалавра та дворічного ступеня магістра. У деѐких 

закладах бакалавр розрахований лише на три роки, тоді ѐк в інших закладах 

студенти можуть вступити на однорічну магістерську програму післѐ 

завершеннѐ чотири- або п’ѐтирічної спеціальності радѐнського зразка. 

Зауважимо, що в Таджикистані термін навчаннѐ в закладах вищої та 

професійної освіти (крім освітніх установ вищої професійної медичної освіти) 

встановлено длѐ здобуттѐ кваліфікаційного ступенѐ бакалавр – не менше 

чотирьох років, спеціаліст – не менше п’ѐти років та магістр – не менше двох 

років (ст. 9 Закону «Про вищу та післѐвузівську професійну освіту», ст. 19 

Закону «Про освіту») (Закон, 2009; Закон, 2013). У Туркменістані нормативно 

терміни навчаннѐ визначено: за програмоя бакалавра – чотири роки; за 
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програмоя магістра – від одного до двох років; за програмоя спеціаліста – 

від п’ѐти до шести років (ст. 28) (Закон Туркменистана, 2013). 

Натомість в Узбекистані на законодавчому рівні закріплено 

двоступеневість вищої освіти (бакалаврат і магістратура) відповідно до 

міжнародних освітніх стандартів, при цьому визначено, що «бакалаврат ю 

базовоя вищоя освітоя, що надаю поглиблені знаннѐ, уміннѐ та навички 

по одному з напрѐмів вищої освіти, тривалістя навчаннѐ не менше трьох 

років», а «магістратура ю вищоя освітоя з конкретної спеціальності на базі 

відповідного бакалаврату з тривалістя навчаннѐ не менше одного року» 

(ст. 11) (Закон, 2020). 

Дещо іншим шлѐхом пішов Туркменістан, де протѐгом тривалого часу 

існувала одноциклова система вищої освіти (що передбачала два роки 

курсової та два роки практичної підготовки), а пізніше було повернуто стару 

п’ѐтирічну модель (Powell, 2007). Водночас велась масштабна робота з 

укладаннѐ угод з іншими державами про взаюмне визнаннѐ національних 

дипломів за кордоном, програм направленнѐ туркменських студентів на 

навчаннѐ до закладів вищої освіти інших країн (Anichkin & Kovalenko, 2018, 

53). І тільки на рівні Закону Туркменістану «Про освіту» 2013 року було 

зафіксовано, що рівень вищої професійної освіти охопляю програми 

спеціаліста, бакалавра та магістра (ст. 9), та серед загальних вимог до змісту 

та ѐкості освіти вказано на необхідність формуваннѐ в молоді загальної і 

професійної культури міжнародного рівнѐ та інтеграції особистості до 

національної й світової культури (ст. 10) (Закон Туркменистана, 2013). Цікаво, 

що необхідноя умовоя вступу до закладу вищої освіти залишаютьсѐ наѐвність 

дворічного стажу роботи та його відповідність обраному напрѐму підготовки 

(ст. 28) (Закон Туркменистана, 2013).  

Щодо використаннѐ кредитної системи ECTS та додатку до диплому 

ювропейського зразка варто згадати, що до цього в Казахстані та Узбекистані 

було розроблено власні системи трансферу оцінок. У Киргизстані ж донині 

залишаютьсѐ багато закладів вищої освіти, ѐкі використовуять не кредитні, а 

контактні години (Anichkin & Kovalenko, 2018, с. 53). Схожа ситуаціѐ склаласѐ в 

Туркменістані на сучасному етапі, де длѐ підготовки бакалавра та магістра 

застосовуять систему «залікових одиниць» («систему кредитів»), а длѐ 

програми спеціаліста – «погодинну систему», ѐку за необхідності зводѐть до 

системи «залікових одиниць» (ст. 16 Закону Туркменістану «Про освіту») 

(Закон Туркменистана, 2013). Водночас заклади вищої освіти Казахстану та 

Киргизстану активно розвиваять академічну мобільність. Наприклад, 

Казахстан реалізую державну програму підготовки кадрового резерву 
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«Болашак», завдѐки ѐкій щорічно за кордон виїжджаю три тисѐчі молодих 

стипендіатів (Anichkin & Kovalenko, 2018, с. 53). 

Зауважимо, що на рівні аспірантури – докторантури реформи були 

досить обмежені. Наукові ступені кандидат наук (зазвичай післѐ трирічного 

курсу навчаннѐ в аспірантурі) і доктор наук (присуджений післѐ 

завершеннѐ дисертації на основі оригінального дослідженнѐ) фактично 

залишаятьсѐ неушкодженими (Powell, 2007). Хоча через обмежені 

можливості длѐ передових досліджень у Центральній Азії присуджуютьсѐ 

кілька ступенів. Так, у Казахстані та Киргизстані прижилосѐ отриманнѐ 

ступенѐ доктора філософії (PhD). 

Одним із напрѐмів реформаційних змін у вищій освіті країн 

Центральної Азії останніх років стало впровадженнѐ дистанційних технологій 

навчаннѐ та їх сучасного варіанту – відкритого електронного навчаннѐ. Цѐ 

тенденціѐ виражаютьсѐ в розширенні віртуального освітнього середовища з 

активним використаннѐм світових відкритих освітніх ресурсів (EdX, Coursera); 

розробці та впровадженні власних відкритих освітніх програм, модулів і 

навіть освітніх порталів; широкому застосуванні елементів електронного 

навчаннѐ. Більше того, погодимось із дослідниками, що потенціал, 

накопичений у деѐких країнах Центральної Азії, дозволѐю інституціалізувати 

віртуалізація освітньої діѐльності. Прикладом чого стала Киргизька асоціаціѐ 

дистанційної освіти, створена у 2013 році, до складу ѐкої увійшло 

18 університетів країни (Anichkin & Kovalenko, 2018, с. 56). 

Застосуваннѐ текстологічного аналізу доводить, що основні напрѐми 

реформуваннѐ сфери вищої освіти країн Центральної Азії цілком 

відповідаять українським реаліѐм, свідченнѐ чого знаходимо на сторінках 

законів України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), Стратегії 

розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки (2020). Так, Законом «Про 

освіту» передбачено: можливість існуваннѐ, на рівні з державними, 

комунальних, приватних, корпоративних закладів вищої освіти (ст. 22); 

широку автономія суб’юктів освітньої діѐльності (академічну, організаційну, 

фінансову, кадрову) (ст. 23); трирівневість вищої освіти (бакалавр – магістр – 

доктор філософії/доктор мистецтва) (ст. 10); узгодженість Національної та 

Європейської рамок кваліфікацій (ст. 35); широкий вибір інструментів, 

процедур та заходів забезпеченнѐ й підвищеннѐ ѐкості освіти (ліцензуваннѐ 

освітньої діѐльності; акредитаціѐ освітніх програм; інституційна та 

громадська акредитаціѐ закладів освіти; зовнішню незалежне оціняваннѐ 

результатів навчаннѐ; інституційний аудит; моніторинг ѐкості освіти; 

атестаціѐ і сертифікаціѐ педагогічних працівників; громадський наглѐд, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

245 

тощо) (ст. 41, 43–51) та ін. (Закон, 2017). Прикметно, що в Україні, ѐк і в 

Казахстані та Узбекистані, у сфері вищої освіти передбачено верховенство 

міжнародного права в разі його невідповідності національному (ст. 2, 74 

Закону «Про вищу освіту») (Закон, 2014). Використаннѐ методу порівнѐннѐ 

засвідчую, що на відміну від країн Центральної Азії, в Україні протѐгом 

останніх декількох років до диплома видаютьсѐ додаток ювропейського 

зразка (ст. 7), що уможливляютьсѐ існуваннѐм системи кредитів (ЄКТС) (ст. 5, 

9, 10) (Закон, 2014). В аспекті забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти в Україні 

також пішли далі, передбачивши можливість і забезпечивши 

функціонуваннѐ Національного агентства із забезпеченнѐ ѐкості вищої 

освіти (ст. 16-25), що у своя чергу дозволило впровадити «механізм гарантії 

ѐкості вищої освіти» з метоя «створеннѐ необхідної взаюмодовіри, 

гармонізації систем оціняваннѐ ѐкості вищої освіти України та 

Європейського простору вищої освіти» (ст. 74) (Закон, 2014). 

Водночас, попри наближене нормативно-правове забезпеченнѐ 

вітчизнѐної вищої освіти до Європейського простору вищої освіти, 

потужний лядський капітал, розвинену мережу закладів вищої освіти, 

наѐвність університетів світового рівнѐ та сильної системи вищої освіти, 

привабливої длѐ іноземних студентів, залишаютьсѐ невирішеноя низка 

питань, що зафіксовано на рівні Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 

2021–2031 роки (2020). Відтак, у найближчі десѐть років у сфері вищої 

освіти заплановано здійснити низку кроків на шлѐху її подальшого 

розвитку: покращеннѐ системи управліннѐ освітоя й забезпеченнѐ 

автономії закладів вищої освіти; забезпеченнѐ збалансованості ринку праці 

фахівців із вищоя освітоя; забезпеченнѐ ѐкості і доступності вищої освіти 

длѐ різних верств населеннѐ; інтеграціѐ науки, освіти та бізнесу длѐ 

забезпеченнѐ економічного зростаннѐ країни; розвиток кадрового 

потенціалу вишів; розвиток системи безперервної освіти та навчаннѐ 

протѐгом життѐ; інтеграціѐ в ювропейський і світовий освітній простір з 

урахуваннѐм національних інтересів (Стратегіѐ, 2020). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, неоднорідний освітній потенціал країн Центральної Азії знайшов 

відображеннѐ в нормативно-правовому полі. Визначено, що основними 

напрѐмами реформаційних перетворень у сфері вищої освіти 

центральноазійських країн на початку ХХІ століттѐ, ѐкі знайшли 

відображеннѐ на законодавчому рівні (на рівні законів, стратегій, 

концепцій), стали децентралізаціѐ та приватизаціѐ, упровадженнѐ заходів 

підзвітності та прозорості, диверсифікаціѐ фінансуваннѐ, узгодженнѐ 
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національних та міжнародних освітніх стандартів, упровадженнѐ 

дистанційних технологій навчаннѐ. Аргументовано, що Казахстан та 

Киргизстан пішли шлѐхом найбільшої відкритості по відношення до 

міжнародного досвіду перебудови освітньої галузі загалом та вищої освіти 

зокрема, Таджикистан та Узбекистан зайнѐли компромісну позиція, 

натомість Туркменістан досить довго залишавсѐ вірним своїм 

національним освітнім традиціѐм, хоча й не відкидаячи можливості 

співпраці зі світовим освітнім співтовариством, що змінилосѐ тільки в 

останні декілька років. Підкреслено, що основні напрѐми модернізаційних 

перетворень сфери вищої освіти країн Центральної Азії цілком 

відповідаять вітчизнѐній освітній політиці, свідченнѐм чого стали 

законодавчі акти, на рівні ѐких зафіксовано прагненнѐ входженнѐ до 

світового, передусім ювропейського, освітнього простору. 

Перспективи досліджень пов’ѐзуюмо з подальшим вивченнѐм 

поліаспектної проблеми розвитку вищої освіти в країнах Центральної Азії, 

зокрема на організаційному, змістовому та процесуальному рівнѐх. 
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РЕЗЮМЕ 
Иванова Ирина, Сапарова Нурджемал. Высшее образование в странах 

Центральной Азии в начале ХХІ века: к вопросу нормативно-правового регулированиѐ. 
В статье на основе общенаучных и конкретнонаучных методов исследованиѐ 

раскрыты нормативно-правовые основы высшего образованиѐ в странах 
Центральной Азии в начале ХХІ века длѐ сравнениѐ с отечественными реалиѐми. 
Определено, что основными направлениѐми реформационных преобразований в 
сфере высшего образованиѐ, нашедшими отражение на законодательном уровне (на 
уровне законов, стратегий, концепций), стали децентрализациѐ и приватизациѐ, 
внедрение мер подотчетности и прозрачности, диверсификациѐ финансированиѐ, 
согласование национальных и международных образовательных стандартов, 
внедрение дистанционных технологий обучениѐ. 

Ключевые слова: образование, высшее образование, нормативно-правовые 
основы, закон, стратегиѐ, концепциѐ, международные образовательные 
стандарты, страны Центральной Азии. 

SUMMARY 
Ivanova Iryna, Saparova Nurjemal. Higher education in the countries of Central Asia 

at the beginning of the XXI century: to the issue of legal regulation. 
The article on the basis of general scientific and specific scientific research methods 

reveals the legal framework of higher education in the countries of Central Asia at the 
beginning of the XXI century in order to compare it with domestic realities. 

It is found that the heterogeneous educational potential of Central Asian countries is 
reflected in the legal field. It is determined that the main directions of reforms in the field of 
higher education in the countries of Central Asia at the beginning of the XXI century, which 
are reflected at the legislative level (at the level of laws, strategies, concepts), were: 

- decentralization and privatization (permission to open non-state higher education 
institutions, international and transnational institutions, expanding universities autonomy, 
etc.); 

- introduction of accountability and transparency measures (introduction of 
standardized national entrance exams, regulation of quality standards by means of licensing, 
certification and accreditation, etc.); 

- diversification of funding (reorientation to the provision of educational services, 
granting permission to study on a contract basis, attracting grants and sponsorships, etc.); 

- harmonization of national and international educational standards (by focusing on 
the Bologna process); 
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- introduction of distance learning technologies (providing opportunities for open e-
learning, development of virtual educational environment, etc.). 

It is argued that Kazakhstan and Kyrgyzstan have followed the path of the greatest 
openness to the international experience of restructuring the education sector in general and 
higher education in particular, Tajikistan and Uzbekistan have taken a compromise position, 
instead, Turkmenistan for the most part remains true to its national educational traditions, 
although it does not rule out the possibility of cooperating with the world educational 
community. 

It is emphasized that the main directions of higher education modernization in the 
countries of Central Asia are fully in line with domestic educational policy, as evidenced by 
legislation in recent years, which recorded the desire to enter the world, especially European, 
education area. 

Key words: education, higher education, regulatory framework, law, strategy, 
concept, international educational standards, countries of Central Asia. 

 

  

 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

250 

РОЗДІЛ IV. ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 
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ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ ЯК МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

У статті презентовано особливості формуваннѐ дидактичної компетентності 
майбутніх викладачів вокалу в музично-педагогічному дискурсі, розкрито сутнісний 
зміст базових понѐть розвідки, висвітлено результати проблемного аналізу актуальних 
досліджень науковців щодо дидактичних аспектів підготовки фахівців у вищій школі. З 
позицій теорії та практики подано загальну характеристику дидактичної 
компетентності ѐк конгломерату теоретичних знань і практичної підготовленості 
майбутнього фахівцѐ до виконаннѐ професійно-педагогічних обов'ѐзків, ѐк його 
здатність здійснявати всі види педагогічної діѐльності за фахом у нестандартних 
умовах. Виокремлено складники дидактичної компетентності майбутніх викладачів 
вокалу: наѐвність ціннісних мистецьких оріюнтацій, світоглѐдної позиції, загальної 
культури, мотивації до вокально-виконавської й викладацької діѐльності; оперативність 
і мобільність психолого-педагогічних, музикологічних і технологічних знань зі сфери 
вокальної педагогіки; здатність їх інтегрувати й застосовувати в конкретних 
педагогічних ситуаціѐх; здатність миттюво ухвалявати рішеннѐ й визначати методи 
та дидактичні прийоми вокальної методики, обираячи оптимальний у конкретній 
ситуації варіант з урахуваннѐм особливостей роботи з різними типами голосів; 
здатність до плідної комунікації з учнѐми й слухацькоя аудиторіюя та мобілізації всіх 
необхідних ресурсів; комунікативні вміннѐ, що даять можливість доцільно 
вибудовувати взаюмодія з іншими лядьми в межах діѐльності; прагненнѐ і здатність 
розвивати творчий потенціал – власний і своїх учнів, уміннѐ досконало розроблѐти 
потрібний дидактичний матеріал. Висунуто припущеннѐ про те, що формуваннѐ 
дидактичної компетентності майбутніх викладачів вокалу повинно здійсняватисѐ 
через моделяваннѐ, проюктуваннѐ та спеціальну організація освітнього процесу, 
доцільно підібраний зміст та створеннѐ відповідних педагогічних умов і технологій. 

Ключові слова: музична педагогіка, дидактична компетентність, майбутні 
викладачі вокалу, підготовка фахівців у вищій школі, моделяваннѐ та проюктуваннѐ 
освітнього процесу. 

 

Постановка проблеми. Підготовка компетентного фахівцѐ належить до 

«вічних» проблем педагогіки, остаточне вирішеннѐ ѐких наврѐд чи можливе 

внаслідок безперервного розвитку освіти, зміни її парадигм, поѐви 

інноваційних технологій та інформатизації. В останні роки компетентність 

викладача набуваю все більшої актуальності у зв’ѐзку з постійноя 

трансформаціюя соціального досвіду, реконструкціюя сфери освітніх послуг, 

поѐвоя інноваційних авторських педагогічних систем; наріжним стаю 
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педагогічне проюктуваннѐ і технологізаціѐ освітніх процесів; зростаю рівень 

запитів соціуму до фахівцѐ, у тому разі – майбутнього викладача вокалу. 

Початки становленнѐ компетентності майбутнього викладача 

закладаятьсѐ на стадії конструяваннѐ змісту освіти. Низка досліджень 

підтверджую, що саме зміст теоретичної підготовки в закладах вищої освіти 

формую компетентність майбутнього фахівцѐ та закладаю основи його 

подальшого професійного самовдосконаленнѐ.  

Оскільки дидактика традиційно визначаютьсѐ ѐк теоріѐ навчаннѐ, 

дидактичну компетентність часто-густо вважаять результатом саме 

теоретичної підготовки. У той самий час зарубіжні дослідники зазвичай 

трактуять дидактичну компетентність ѐк компоненту загальнометодичного 

озброюннѐ майбутнього педагога. Оскільки дидактику розглѐдаять ѐк 

субдисципліну педагогіки, що відповідаю за вивченнѐ та втручаннѐ в освітній 

процес з метоя оптимізації залучених методів, прийомів, дидактичну 

компетентність визначаять і ѐк інструмент удосконаленнѐ педагогічної 

практики. З другого боку, длѐ дослідженнѐ проблеми формуваннѐ 

дидактичної компетентності майбутнього викладача вокалу слід ураховувати 

й напрацяваннѐ іншої субдисципліни загальної педагогіки – музичної 

педагогіки, що конкретизую її базові положеннѐ, у тому разі дидактичні. 

Аналіз актуальних досліджень. Актуальність нашої статті 

підтверджуютьсѐ наѐвністя численних публікацій щодо концепту 

компетентності. На початку ХХІ століттѐ в українському дослідницькому 

просторі активізуятьсѐ розробки стосовно дидактичної компетентності. 

Останнім часом проблеми підготовки фахівців у вищій школі найчастіше 

розглѐдаятьсѐ у річищі компетентнісного підходу (Г. О. Балл, В. І. Бондар, 

С. У. Гончаренко, Р. С. Гуревич, О. А. Дубасеняк, І. А. Зѐзян, С. О. Сисоюва та 

ін.). Дидактичні аспекти підготовки педагогів-інженерів вивчали 

Н. А. Абаїмова, П. Ф. Кубрушко, Л. З. Тархан та ін., а дидактичні можливості 

різних навчальних дисциплін у формуванні особистості фахівцѐ 

досліджували О. М. Атаманчук, О. В. Лобова, С. З. Хаѐліюва, Л. Л. Хоружа та 

ін. Проте проблема дидактичної компетентності викладачів мистецьких 

спеціальностей (знаннѐ змісту, форм і методів, а також засобів навчаннѐ у 

сфері мистецько-педагогічної освіти, їх взаюмозв’ѐзку, здатність 

проюктувати й використовувати дидактичний арсенал у власній фаховій 

діѐльності) ще не знайшла свого вирішеннѐ в наукових розвідках. Отже, 

актуальність означеної проблеми, її конкретизаціѐ в полі мистецької 

педагогіки, зокрема вокальної, не викликаю сумнівів. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

252 

Мета статті – визначити особливості формуваннѐ дидактичної 

компетентності майбутніх викладачів вокалу в музично-педагогічному 

дискурсі. 

Методи дослідження Длѐ реалізації мети у статті використано низку 

загальнонаукових (аналіз, конкретизаціѐ, узагальненнѐ, систематизаціѐ) та 

конкретно наукових аналітичних методів (понѐттюво-термінологічний, 

проблемний, структурний, порівнѐльно-зіставний, компаративний 

аналізи), а також методу моделяваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Музична педагогіка ѐк субдисципліна 

загальної педагогіки конкретизую її базові положеннѐ, у тому разі 

дидактичні. Зауважимо, що дидактикоя (дав.-гр. διδακτικός – повчальний) 

називаютьсѐ один із розділів педагогіки, а саме – теоріѐ навчаннѐ. Останнѐ 

вивчаю не тільки закономірності засвоюннѐ знань, умінь і навичок, але й 

визначаю обсѐг і структуру змісту освіти взагалі або її окремих предметних 

сфер, пропоную шлѐхи вдосконаленнѐ методів та організаційних форм 

навчаннѐ, досліджую вплив навчального процесу на особистість.  

Базовим понѐттѐм наших розвідок ю компетентність. Відповідний 

концепт стаю системоутворявальним на шлѐху інтенсивної модернізації 

вищої освіти в новому тисѐчолітті. Проблемний аналіз широко кола наукових 

досліджень дозволив систематизувати низку ознак компетентності ѐк цілісної 

характеристики професіонала і конкретизувати її у площині музичної 

педагогіки ѐк важливу ѐкість майбутнього викладача вокалу. На нашу думку, 

важливими складниками його компетентності можуть стати: наѐвність 

ціннісних мистецьких оріюнтацій, світоглѐдної позиції, загальної культури, 

мотивації до вокально-виконавської й викладацької діѐльності; оперативність 

і мобільність психолого-педагогічних, музикологічних і технологічних/ 

методичних знань зі сфери вокальної педагогіки; здатність їх інтегрувати й 

застосовувати в конкретних педагогічних ситуаціѐх; здатність миттюво 

ухвалявати рішеннѐ, вирізнѐти методи й дидактичні прийоми вокальної 

методики, обираячи оптимальний у конкретній ситуації варіант із 

урахуваннѐм особливостей роботи з різними типами голосів; здатність до 

плідної комунікації з учнѐми й слухацькоя аудиторіюя і мобілізації всіх 

необхідних ресурсів; комунікативні вміннѐ, що даять можливість доцільно 

вибудовувати взаюмодія з іншими лядьми в межах діѐльності; прагненнѐ і 

здатність розвивати творчий потенціал – власний і своїх учнів, уміннѐ 

індивідуально підбирати длѐ здобувачів необхідний репертуар, розроблѐти 

потрібний дидактичний матеріал. Останню понѐттѐ потребую окремого 

термінологічного аналізу.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

253 

Результати порівнѐльно-зіставного аналізу засвідчили, що до 

дидактичного матеріалу зазвичай відносѐть таблиці, набори карток із 

малянками, текстом, цифрами, карти, реактиви, рослини тощо, ѐкі маять 

наочний характер, демонструятьсѐ вчителем, роздаятьсѐ учнѐм длѐ 

самостійної роботи. До дидактичного матеріалу також належать збірники 

задач і вправ (Гончаренко, 1997, с. 89). У музичній педагогіці до нього 

можна віднести нотний інструктивний матеріал. 

Під час пандемії особливого значеннѐ набув електронний 

дидактичний матеріал, що спеціально розроблѐютьсѐ длѐ використаннѐ в 

навчальному процесі он-лайн за допомогоя прикладних програм або 

навчальних програмних середовищ. Електронний дидактичний матеріал 

будуютьсѐ за тематичним принципом (відповідно до змісту навчальної 

теми) і згідно з методикоя навчаннѐ предмету. 

Результати понѐттюво-термінологічного аналізу значного масиву 

розвідок засвідчили відсутність юдності у трактуванні феномену 

дидактичної компетентності. Так, О. Атаманчук вважаю, що дидактична 

компетентність студентів педагогічних закладів вищої освіти становить їх 

професійно-особистісну характеристику, ѐка дозволѐю майбутнім 

викладачам «ефективно оріюнтуватисѐ в галузі навчаннѐ й вихованнѐ, 

розв’ѐзувати педагогічні задачі, структурувати наукові (теоретичні) та 

практичні знаннѐ з метоя створеннѐ умов найкращого розв’ѐзаннѐ 

дидактичних задач, ѐка потребую розвитку в системі педагогічної освіти, а 

саме розробки техніки і методики її формуваннѐ в освітньому процесі та на 

практиці» (Атаманчук, 2020, с. 135). 

У фундаментальному дисертаційному дослідженні Л. Тархан 

дидактична компетентність розглѐдаютьсѐ ѐк інтеграційна характеристика 

інженера-педагога, що «визначаю коло його повноважень і функцій у сфері 

освітньої діѐльності: розкривати закономірності засвоюннѐ знань, умінь і 

навичок, сутність процесу формуваннѐ переконань і досвіду; обсѐг і структуру 

змісту освіти, сприѐю вдосконалення методів та організаційних форм 

навчаннѐ, виховую лядину в процесі навчаннѐ» (Тархан, 2008, с. 18). Наукинѐ 

визначаю дидактичну компетентність і ѐк мету, і ѐк результат підготовки 

здобувачів вищої освіти до педагогічної взаюмодії з учнѐми. Дослідницѐ 

стверджую, що дидактична компетентність зазвичай реалізуютьсѐ «через її 

функції (пізнавально-гносеологічну, інтеграційну, регулѐтивну, інваріантну) та 

різновид дій, через ѐкі проѐвлѐятьсѐ вміннѐ» (там само). 

Порівнѐльно-зіставний аналіз дисертаційного фонду даю підстави 

стверджувати, що перша декада ХХІ століттѐ характеризуютьсѐ пильноя 
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увагоя науковців до з’ѐсуваннѐ дидактичних засад і дидактичних основ 

підготовки фахівців різного профіля. В останні роки активно починаять 

досліджуватисѐ дидактичні умови формуваннѐ компетентності фахівців 

різного профіля. Значний теоретико-методологічний контент властивий 

розвідкам О. Жукової, ѐка розбудовую дидактичну систему формуваннѐ 

соціальної компетентності студентів-гуманітаріїв. Наукинѐ вважаю соціальну 

компетентність видом клячових компетентностей із певноя структуроя 

(знаннѐ, уміннѐ, навички, розуміннѐ, здатності, досвід, ціннісне ставленнѐ) та 

визначаю її ѐк інтегральну ѐкість особистості здобувача вищої освіти, що 

поюдную парціальні компетентності, зокрема: соціально-особистісну, 

соціально-професійну, соціально-комунікаційну, соціально-інформаційну, 

соціально-лідерську. В освітньому процесі класичних університетів означені 

парціальні компетентності пропонуютьсѐ формувати засобами ігрових 

технологій, ѐкі «маять наскрізний характер і передбачаять цілеспрѐмоване 

конструяваннѐ мети навчаннѐ, відповідно до ѐкої на процесуальному рівні 

здійсняятьсѐ акти набуттѐ, присвоюннѐ, відтвореннѐ та творчого 

застосуваннѐ здобувачами освіти суми необхідних длѐ здійсненнѐ 

життюдіѐльності знань та соціального досвіду» (Жукова, 2019, сс. 383-384). 

Не слід обходити увагоя системно-структурні розв’ѐзаннѐ Л. Тархан. 

У дидактичній компетентності інженера-педагога наукинѐ вирізнѐю два 

компоненти – особистісний і професійно-дидактичний, причому в 

останньому виокремляятьсѐ інформаційно-дослідницька, дидактико-

технологічна і професійно-діѐльнісна складові. Структурними елементами 

особистісного компоненту дидактичної компетентності, ѐк інтеграційної 

ѐкості інженера-педагога, визначено такі: діѐльнісний; когнітивний; 

операційно-технологічний; особистісний; ціннісно-мотиваційний і 

рефлексивний (Тархан, 2008).  

Серед останніх дисертаційних розвідок вирізнѐюмо дослідженнѐ 

М. Шмир, ѐка розроблѐю авторську функційно-структурну дидактичну 

систему в юдності взаюмопов’ѐзаних компонентних конструктів. Не 

викликаю сумнівів оригінальність трактовки технологічно-процесуального 

феномена реалізаціѐ діѐльнісного підходу в освітньому процесі. Наукинѐ 

доводить доцільність імплементації означеної дидактичної системи «на 

основі створеннѐ таксономії відповідних організаційно-дидактичних умов в 

освітній процес вищої педагогічної школи на засадах моделяваннѐ», а 

також із використаннѐм положень діѐльнісного підходу ѐк провідного, що 

доповняютьсѐ сукупністя інших методологічних підходів «у їхній 

комплікативно-контамінаційній юдності» (Шмир, 2020, с. 2). 
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Певний інтерес длѐ нашого дослідженнѐ також становлѐть пропозиції 

Л. Тархан, ѐка вважаю методологічно значущоя розроблену нея модель 

формуваннѐ дидактичної компетентності суб'юкта професійного 

навчаннѐ. До її психолого-педагогічних компонентів наукинѐ відносить: 

«визначеннѐ складу і структури навчальних компетентностей (знаннѐ, уміннѐ, 

навички, здібності, досвід); побудову професійно зумовленої структури 

розвитку особистості суб'юкта навчаннѐ (наѐвність бажаннѐ здійснявати 

викладацьку діѐльність); проюктуваннѐ змісту навчального процесу, 

спрѐмованого на самостійне формуваннѐ компетентностей освітнього полѐ 

(цільових, дидактичних, операційно-технічних, методичних, оволодіннѐ 

розвиненими організаційними здібностѐми і виховними вміннѐми, оріюнтаціѐ 

в питаннѐх з виробничої діѐльності)» (Тархан, 2008, с. 31).  

Вважаюмо, що стрижньовим компонентом підготовки майбутніх 

викладачів вокалу ю дидактична складова. Саме вона інтегрую мистецьку і 

психолого-педагогічну підготовку з фаховоя, зокрема з технологіѐми 

навчаннѐ співу. Розглѐдаячи компетентність ѐк результативно-діѐльнісну 

характеристику, вважаюмо, що компетентність майбутнього викладача 

вокалу ю комплексом психолого-педагогічних і музично-виконавських 

знань, умінь, навичок, відповідних відносин, професійних ѐкостей 

особистості й досвіду практичної діѐльності з акцентом на її творчі початки.  

Отже, дидактичну компетентність трактуюмо ѐк теоретичну і 

практичну підготовленість майбутніх фахівців-вокалістів до ефективної 

педагогічної діѐльності в системі мистецької освіти. Модель формуваннѐ 

дидактичної компетентності пропонуюмо використовувати ѐк на рівні 

змісту, так і в процесуально-діѐльнісному аспекті – ѐк систему способів 

організації навчаннѐ і взаюмодії зі студентами. Наголосимо, що в 

процесуальному контексті дидактична компетентність складаютьсѐ з 

плануваннѐ, організації, управліннѐ і контролѐ за освітнім процесом із 

використаннѐм певних форм, методів і засобів навчаннѐ.  

Із урахуваннѐм поглѐдів науковців щодо важливості вмотивованості й 

активної позиції у професійному самостановленні майбутніх фахівців 

вважаюмо також доцільним підтримку самостійного формуваннѐ власної 

дидактичної компетентності майбутніми викладачами вокалу, що може стати 

важливоя компонентоя процесу становленнѐ перманентної потреби в 

самоосвіті й саморозвитку. Самоосвіта стаю діювим чинником забезпеченнѐ 

можливості самонавчаннѐ, підвищеннѐ дидактичної компетентності 

впродовж усього життѐ й досѐгненнѐ вокально-педагогічної майстерності ѐк 

ознаки професіоналізму акмеологічного рівнѐ.  
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На нашу думку, успішне формуваннѐ дидактичної компетентності 

майбутнього викладача вокалу буде можливим у разі розробленнѐ 

спеціальної технології, що становить цілеспрѐмовану, планомірну, 

операціонально алгоритмізовану діѐльність викладача і здобувача вищої 

вокально-педагогічної освіти, результатом ѐкої стаять: освоюннѐ 

здобувачами системи знань, умінь і навичок, розвиток його когнітивної 

сфери, зокрема пізнавальних здібностей, оволодіннѐ досвідом вокально-

методичної та виконавської діѐльності. Конкретизаціѐ означеної технології 

передбачаю визначеннѐ: методів і прийомів постановки голосу, режиму 

роботи, послідовності операцій і процедур, ѐкі тісно пов’ѐзані з опануваннѐм 

техніки співу і способів інтерпретації вокальних творів, відповідними 

засобами, дидактичними матеріалами, інструктивними музичними творами, 

зокрема вокалізами, а також устаткуваннѐм (музичними інструментами, 

комп’ятерноя технікоя, мультимедійними засобами тощо).  

Компаративний аналіз наукових досліджень, дотичних до 

проблематики дидактичної компетентності викладача вокалу, дозволив 

з’ѐсувати ще один ракурс існуячих розвідок, у ѐких розглѐдаютьсѐ вплив 

взаюмовідносин між викладачем і здобувачем на ефективність формуваннѐ 

означеної компетентності. Так, відомий польський баритон, професор, 

доктор хабілітований Вюслав Беднарек, ѐкий здійсняю ефективну 

викладацьку діѐльність у Музичній академії імені Фелікса Нововейського в 

Бидгощі, вважаю релѐції між Учителем-майстром і учнем важливим 

елементом дидактичної системи. Науковець наголошую, що 

середньовічному авторитарному трактування відносин між майстром та 

його учнем слід протиставити концепція лядини, ѐка реалізую себе вільно, 

через усвідомленнѐ вищих цінностей, сприймаю вплив Майстра на себе ѐк 

допомогу на певному життювому етапі, а не ѐк неволя (Беднарек, 2013).  

Зауважимо, що шлѐх до майстерності торуютьсѐ через визволеннѐ 

творчих сил особистості. Отже, Майстер у кінцевому підсумку прагне до 

«звільненнѐ» учнѐ, набуттѐ ним самодостатності, а учень добровільно 

пристаю на сильний вплив Майстра в ім’ѐ майбутнього звільненнѐ, коли 

буде здатним йти власним шлѐхом і нести власну відповідальність за свої 

дії. В. Беднарек вважаю, що тільки чітке розуміннѐ означеної ситуації, 

«взаюмна чесність і повага захищаять від загрози взаюмної залежності або 

маніпулѐції. Вони ю природноя основоя длѐ визнаннѐ учнем авторитету 

майстра, а також длѐ відкриттѐ майстра на цінності, ѐкі привносить 

студент» (Беднарек, 2013, с. 143).  
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Сьогодні, коли e-learning набираю обертів, званнѐ Вчителѐ 

нівеляютьсѐ. Хоча інтернет і ю чудовоя формоя спілкуваннѐ, здобуттѐ 

знань і дослідженнѐ світу, проте він також ю величезним інтелектуальним 

смітником, у ѐкий кожен невіглас може викинути свої «золоті думки», на 

жаль, отруяячи думки інших. У відповідь на питаннѐ щодо потреби 

вчитисѐ співу в Майстра, нагадаюмо крилатий вислів знаменитого 

французького соціолога Емілѐ Дяркгейма про те, що сучасна лядина волаю 

Майстра. Принагідно наголосимо, що саме дидактична компетентність 

дозволить майбутньому викладачу вокалу стати вчителем-майстром. 

У музично-педагогічному дискурсі не можемо обійти увагоя проблему 

дидактично вивіреного підбору змісту фахової підготовки майбутніх 

викладачів вокалу. Дидактичні аспекти його вдосконаленнѐ значноя міроя 

стосуятьсѐ розробленнѐ особистісних освітніх траюкторій майбутніх 

викладачів вокалу, індивідуальних програм із постановки голосу. Зокрема, до 

них обов’ѐзково потрібно вклячати народну пісня, що становить своюрідний 

«генокод» будь-ѐкої національної культури. Крім цього, прекрасним 

дидактичним матеріалом можуть слугувати арії з опер, що презентуять 

різноманітні ювропейські композиторські школи, український солоспів, 

класичний австро-німецький зінгер, інтелектуалізована камерна лірика ХХ 

століттѐ. Наголосимо також, що завдѐки спадкоюмності вокальних традицій і 

дидактичних настанов у фаховій підготовці українських та китайських 

здобувачів вищої освіти «забезпечуютьсѐ формуваннѐм відчуттѐ 

національного звукового ідеалу, причому незважаячи на розбіжності, 

існуять пункти дотику, серед ѐких виокремляюмо емоційність вислову, 

інтимність ѐк виѐв національної психології, імпровізаційну свободу й 

варіантність виконавської драматургії» (Го, 2018, с. 138). 

Висновки. Результати аналізу наукової літератури дозволѐять 

стверджувати, що в загальному виглѐді з позицій теорії та практики 

дидактичну компетентність можна схарактеризувати ѐк мікс теоретичних 

знань і практичної підготовленості майбутнього фахівцѐ до виконаннѐ 

професійно-педагогічних обов’ѐзків, ѐк його здатність здійснявати всі види 

педагогічної діѐльності за фахом у нестандартних умовах.  

Стаю очевидним, що формуваннѐ дидактичної компетентності 

майбутніх викладачів вокалу повинно здійсняватисѐ через проюктуваннѐ 

та спеціальну організація освітнього процесу, доцільно підібраний зміст та 

створеннѐ відповідних педагогічних умов. 
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РЕЗЮМЕ 
Го Яньцзунь. Формирование дидактической компетентности будущих 

преподавателей вокала как музыкально-педагогическаѐ проблема. 

В статье представлены особенности формированиѐ дидактической 
компетентности будущих преподавателей вокала в музыкально-педагогическом 
дискурсе, раскрыто содержание базовых понѐтий работы, освещены результаты 
проблемного анализа актуальных исследований ученых относительно 
дидактических аспектов подготовки специалистов в высшей школе. С позиций 
теории и практики представлена общаѐ характеристика дидактической 
компетентности как конгломерата теоретических знаний и практической 
подготовленности будущего специалиста к выполнения профессионально-
педагогических обѐзанностей, как его способность осуществлѐть все виды 
педагогической деѐтельности по специальности в нестандартных условиѐх. 
Выделены составлѐящие дидактической компетентности будущих 
преподавателей вокала: наличие ценностных художественных ориентаций, 
мировоззренческой позиции, общей культуры, мотивации к вокально-
исполнительской и преподавательской деѐтельности; оперативность и 
мобильность психолого-педагогических, музыкальных и технологических знаний со 
сферы вокальной педагогики; способность их интегрировать и использовать в 
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конкретных педагогических ситуациѐх; способность мгновенно принимать решениѐ 
и определѐть методы и приемы вокальной методики, выбираѐ оптимальный в 
конкретной ситуации вариант с учетом особенностей работы с разными типами 
голосов; способность к плодотворной коммуникации с учащимисѐ и слушательской 
аудиторией и мобилизации всех необходимых ресурсов; коммуникативные умениѐ, 
позволѐящие целесообразно выстраивать взаимодействие с другими лядьми в 
рамках деѐтельности; стремление и способность развивать творческий 
потенціал – собственный и учащихсѐ, умение в совершенстве разрабатывать 
нужный дидактический материал. Выдвинуто предположение о том, что 
формирование дидактической компетентности будущих преподавателей вокала 
должно осуществлѐтьсѐ через моделирование, проектирование и специальнуя 
организация образовательного процесса, целесообразно подобрано содержание и 
создание соответствуящих педагогических условий и технологий. 

Ключевые слова: музыкальнаѐ педагогика, дидактическаѐ компетентность, 
будущие преподаватели вокала, подготовка специалистов в высшей школе, 
моделирование и проектирование образовательного процесса. 

SUMMARY 
Guo Yanjun. Formation of didactic competence of future vocal teachers as a music 

and pedagogical problem. 
The article presents the peculiarities of the formation of didactic competence of future 

vocal teachers in music-pedagogical discourse, reveals the essence of basic concepts of the 
study, highlights the results of problem analysis of current research on didactic aspects of 
training in the higher education institution. From the standpoint of theory and practice, a 
general description of didactic competence as a conglomeration of theoretical knowledge 
and practical readiness of the future specialist to perform professional and pedagogical 
duties, as his ability to carry out all types of pedagogical activities in non-standard 
conditions, is given. It is distinguished by the components of didactic competence of future 
vocal teachers: presence of valuable artistic orientations, worldview, general culture, 
motivation for vocal-performing and teaching activities; efficiency and mobility of 
psychological and pedagogical, musicological and technological knowledge in the field of 
vocal pedagogy; ability to integrate and apply them in specific pedagogical situations; ability 
to instantly make decisions and determine methods and didactic techniques of vocal 
technique, choosing the best option in a particular situation, taking into account the 
peculiarities of working with different types of voices; ability to fruitfully communicate with 
students and listeners and mobilize all necessary resources; communicative skills that give 
the opportunity to build interaction with other people within the activity; desire and ability to 
develop creative potential – own and their students, the ability to perfectly develop the 
necessary didactic material. It is suggested that formation of didactic competence of future 
vocal teachers should be carried out through modeling, design and special organization of 
the educational process, appropriate content and creation of appropriate pedagogical 
conditions and technologies. 

Key words: music pedagogy, didactic competence, future vocal teachers, training of 
specialists in higher school, modeling and design of educational process. 
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КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ 

НА ЗАСАДАХ ЕД’ЮТЕЙНМЕНТУ 
 

У статті розглѐдаютьсѐ проблема визначеннѐ та обґрунтуваннѐ критеріїв 
діагностуваннѐ сформованості методичної компетентності майбутнього 
керівника вокального ансамбля на засадах ед’ятейнменту. Автор досліджую 
сутність понѐть «критерій», визначаю зміст даного понѐттѐ та здійсняю аналіз 
визначених критеріїв у працѐх вітчизнѐних та зарубіжних дослідників. З’ѐсовано, що 
«критерій» – це підстава длѐ оцінки, визначеннѐ або класифікації чогось; мірило. 
Обґрунтовано важливість і необхідність правильного визначеннѐ критеріїв в 
експериментальному дослідженні відповідно до мети статті – розкритті сутності 
і змісту визначених критеріїв діагностуваннѐ методичної компетентності 
майбутнього керівника вокального ансамбля. На підставі досліджених методик 
діагностуваннѐ, визначені критерії та їх показники: мотиваційно-ціннісний 
(мотиваціѐ студентів добирати вокально-ансамблеві твори естетичної й виховної 
спрѐмованості шлѐхом використаннѐ інноваційних технологій; визначати вплив 
репертуару на емоційний і духовний розвиток; уміннѐ передавати ціннісне 
ставленнѐ до творів вокально-ансамблевого мистецтва), когнітивно-пізнавальний 
(використаннѐ інноваційного методичного забезпеченнѐ; здатності студентів до 
самостійно-пошукової роботи; уміннѐ добирати й аналізувати твори; набувати 
знань щодо музичних інформаційних технологій; розширеннѐ репертуарного 
кругозору), комунікативно-ігровий (здатність майбутнього керівника вокального 
ансамбля мати найкращі особистісні ѐкості й комунікативні здібності, приділѐти 
увагу кожному учаснику ансамбля, рефлексивному комунікативному мислення, 
знати психологічний настрій кожного учасника ансамбля та колективу в цілому), 
діѐльнісно-творчий (здатність майбутнього керівника вокального ансамбля 
застосовувати набуті у процесі фахової підготовки вміннѐ, навички та 
організаторські здібності у практичній роботі з вокальним ансамблем, творчо його 
розвивати та скеровувати вектори розвитку, уміннѐ аранжувати ѐк ансамблеві 
твори, так і «розкладати на партії» твори сольних виконавців) критерії. Визначені 
критерії стали підґрунтѐм длѐ проведеннѐ констатувального експерименту. 

Ключові слова: критерій, діагностуваннѐ, майбутній керівник вокального 
ансамбля, заклад вищої мистецької освіти. 

 

Постановка проблеми. Длѐ проведеннѐ дисертаційного дослідженнѐ 

експеримент – найдіювіший метод перевірки стану та формуваннѐ певної 

наукової категорії. З метоя ефективного формуваннѐ методичної компетент-

ності майбутнього керівника вокального ансамбля ѐк частина педагогічної 

діагностики проводитьсѐ педагогічний експеримент – констатувальний та 

формувальний. Першим етапом констатувального експерименту ю 

визначеннѐ критеріїв перевірки стану сформованості методичної 
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компетентності майбутнього керівника вокального ансамбля. Педагогічна 

діагностика маю на меті вивченнѐ за допомогоя науково обґрунтованого 

інструментарія результативності освітнього процесу формуваннѐ методичної 

компетентності майбутнього керівника вокального ансамбля. 

Аналіз актуальних досліджень даю змогу встановити, що 

дослідженнѐми проблеми статистичної обробки експериментальних даних 

займалисѐ такі науковці, ѐк О. Жильцов, С. Айвазѐн, В. Боровиков, 

Б. Гнеденко, С. Дронов, А. Єріна, Н. Смирнов, Г. Кімбл, А. Кобзар, 

Н. Кремер, А.Т. Опрѐ, А. Орлов, І. Яглом та ін. 

Мета статті полѐгаю в розкритті сутності та змісту визначених 

критеріїв діагностуваннѐ методичної компетентності майбутнього 

керівника вокального ансамбля.  

Завдання дослідження: 

1. Дослідити визначені критерії діагностуваннѐ проблеми 

дослідженнѐ у працѐх вітчизнѐних і зарубіжних науковців;  

2. Визначити критерії діагностуваннѐ сформованості методичної 

компетентності майбутнього керівника вокального ансамбля на засадах 

ед’ятейнменту;  

3. Розробити поетапну методику проведеннѐ констатувального 

експерименту на основі визначених критеріїв діагностуваннѐ 

сформованості методичної компетентності майбутнього керівника 

вокального ансамбля на засадах ед’ятейнменту. 

Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань були обрані ме-

тоди дослідженнѐ: теоретичний аналіз проблеми на основі вивченнѐ науко-

во-педагогічної літератури; практичні методи: спостереженнѐ, анкетуваннѐ, 

експеримент длѐ виѐвленнѐ рівнів сформованості методичної компетентності 

майбутнього керівника вокального ансамбля на засадах ед’ятейнменту. 

Виклад основного матеріалу. За визначеннѐм академічного 

тлумачного словника української мови, «критерій» – це підстава длѐ 

оцінки, визначеннѐ або класифікації чогось; мірило (Словник…, 1980). 

Онлайн словник іншомовних слів трактую понѐттѐ «критерій» ѐк мірило длѐ 

визначеннѐ, оцінки предмета, ѐвища; ознака, взѐта за основу класифікації 

(Словник іншомовних слів, 2021). Розглѐнемо, ѐкі критерії виділѐять 

науковці у своїх дослідженнѐх. 

К. Карпенко виділѐю мотиваційний, інформаційний та операційний 

критерії у формуванні концертмейстерської компетентності майбутніх 

педагогів-музикантів у процесі вивченнѐ фахових дисциплін (Карпенко, 2010). 

Длѐ формуваннѐ комунікативної компетентності О. Кравченко-Дзондза 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10245/Karpenko_TP.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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визначаю такі критерії: мотиваційний, знаннювий, діѐльнісний, рефлексивний, 

комунікативні ѐкості особистості. (Кравченко-Дзондза, 2015). 

На думку А. Нікуліної, длѐ формуваннѐ проюктно-творчої 

компетентності майбутніх учителів технологій у процесі професійної 

підготовки доречними будуть такі критерії: наѐвність спрѐмованості на 

проюктно-творчу діѐльність майбутніх учителів технологій; наѐвність 

професійних знань, що забезпечуять проюктно-творчу діѐльність майбутніх 

учителів технологій; сформованість умінь створявати проюктний образ 

моделі у процесі проюктуваннѐ одѐгу; наѐвність комплексу творчих 

особистісних ѐкостей майбутніх учителів технологій. Ми погоджуюмосѐ з 

автором та вважаюмо, що такий перелік ю всеохопляячим (Нікуліна, 2016). 

Частково спільний спосіб визначеннѐ критеріїв спостеріютьсѐ в 

дослідженнѐх Н. Лавреньювої та Н. Цяляпи. Так, Н. Лавреньюва длѐ форму-

ваннѐ творчого мисленнѐ майбутнього вчителѐ музики в процесі інструмен-

тально-виконавської підготовки використовую такі критерії: ціннісно-

мотиваційний, когнітивно-пізнавальний, діѐльнісно-технологічний, креатив-

но-модуляячий (Лавреньюва, 2016). Н. Цяляпа длѐ визначеннѐ педагогічних 

умов формуваннѐ методичної компетентності майбутнього вчителѐ музики в 

процесі інструментальної підготовки користуютьсѐ когнітивно-інформаційним, 

операційно-регулѐтивним, ціннісно-оріюнтаційним та творчо-діѐльнісним 

критеріѐми (Цяляпа, 2009). Помічаютьсѐ спільна оріюнтаціѐ на 4 аспекти 

відповідно до визначеної проблеми, а саме: діагностика системи цінностей, 

рівнѐ ерудиції та здатності до оперуваннѐ інформаціюя і створеннѐ нових 

продуктів у межах проблематики дослідженнѐ.  

Л. Терѐюва в дисертаційному дослідженні виділѐю пізнавально-

когнітивний, аксіолого-аналітичний, особистісно-комунікативний та 

творчо-операційний критерії. (Терѐюва, 2019). Н. Косінська зазначаю 

мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інформаційний, діѐльнісно-

рефлексивний критерії (Косінська, 2019). Означені дослідженнѐ присвѐчені 

підготовці диригента-хормейстера та вокаліста відповідно. Обидва 

дослідженнѐ присвѐчені проблемам музичної педагогіки і ю цілком 

зрозумілоя та вичерпноя логіка визначеннѐ критеріїв, спрѐмованих на 

перевірку мотиваційної та комунікативної сфер. 

Усі вищеперераховані дослідники в межах предмету свого наукового 

інтересу переслідували мету всебічного охопленнѐ проблеми. Отже, на 

підставі досліджених методик діагностуваннѐ, у нашому дослідженні ми 

визначаюмо мотиваційно-ціннісний, когнітивно-пізнавальний, комунікативно-

ігровий, діѐльнісно-творчий критерії. Розглѐнемо їх детальніше. 
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Мотиваційно-ціннісний критерій вказую на мотивація студентів 

добирати вокально-ансамблеві твори естетичної й виховної спрѐмованості 

шлѐхом використаннѐ інноваційних технологій; визначати вплив 

репертуару на емоційний і духовний розвиток; уміннѐ передавати ціннісне 

ставленнѐ до творів вокально-ансамблевого мистецтва. Цей критерій 

визначаю стан сформованості мотиваційно-регулѐтивного компонента у 

структурі методичної компетентності.  

Когнітивно-пізнавальний критерій потребую ґрунтовного 

оволодіннѐ методикоя і знаннѐми з дисциплін підготовки майбутнього 

керівника вокального ансамбля; використаннѐ інноваційного методичного 

забезпеченнѐ; здатності студентів до самостійно-пошукової роботи; уміннѐ 

добирати й аналізувати твори; набувати знань щодо музичних 

інформаційних технологій; розширеннѐ репертуарного кругозору. Він 

визначаю стан сформованості пізнавально-когнітивного компонента у 

структурі методичної компетентності. 

Комунікативно-ігровий критерій формую здатність майбутнього 

керівника вокального ансамбля мати найкращі особистісні ѐкості й 

комунікативні здібності, приділѐти увагу кожному учаснику ансамбля, 

рефлексивному комунікативному мислення, знати психологічний настрій 

кожного учасника ансамбля та колективу в цілому. 

Діѐльнісно-творчий критерій розвиваю здатність майбутнього 

керівника вокального ансамбля застосовувати набуті у процесі фахової 

підготовки вміннѐ, навички і організаторські здібності  у практичній роботі 

з вокальним ансамблем, творчо його розвивати та скеровувати вектори 

розвитку, уміннѐ аранжувати ѐк ансамблеві твори, так і «розкладати на 

партії» твори сольних виконавців. Цей критерій визначаю стан 

сформованості діѐльнісно-творчого компонента. 

Інструментаріюм длѐ визначеннѐ рівнѐ сформованості кожного з 

показників зазначених критеріїв ю: опитуваннѐ, бесіда, виконаннѐ 

практичних, творчих, самостійних завдань, спостереженнѐ, практичне 

застосуваннѐ методичних знань фахової підготовки майбутнього керівника 

вокального ансамбля. 

На основі визначених критеріїв, сформованості методичної 

компетентності майбутнього керівника вокального ансамбля було 

проведено експериментальне дослідженнѐ.  

Мета констатувального експерименту – здійснити діагностуваннѐ стану 

й визначити рівні сформованості методичної компетентності майбутнього 

керівника вокального ансамбля до проведеннѐ експерименту. 
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Констатувальний експеримент передбачав вирішеннѐ таких завдань: 

1) проаналізувати зміст освітнього процесу фахової підготовки 

майбутнього керівника вокального ансамбля і стан його методичного 

забезпеченнѐ (програми, методичні розробки, навчальні посібники з 

різних методик та дисциплін), а також практичні здатності майбутнього 

керівника вокального ансамбля; 

2) визначити критерії сформованості компонентів методичної 

компетентності майбутнього керівника вокального ансамбля; 

3) визначити ставленнѐ студентів та викладачів до методичної 

компетентності і до проблем ѐкісного методичного забезпеченнѐ; 

4) провести експериментальне дослідженнѐ, проаналізувати 

результати й підвести підсумки експерименту. 

Перед проведеннѐм експерименту було виконано наступне: 

1) детально проаналізовано зміст освітньої програми 025.00.02 і стан 

методичного забезпеченнѐ; 

2) визначено міждисциплінарні зв’ѐзки дисциплін фахової підготовки 

майбутнього керівника вокального ансамбля (постановки голосу, 

основного музичного інструменту, вокального ансамбля, методики 

музичної освіти, сольфеджіо, гармонії, аналізу музичних форм, 

педагогічної практики, історії музики) і їх вагому роль у формуванні 

методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамбля; 

3) визначено критерії діагностуваннѐ методичної компетентності 

майбутнього керівника вокального ансамбля; 

4) підготовлено програму експериментального дослідженнѐ; 

5) організовано проведеннѐ експерименту. 

Запропонована методика експериментального дослідженнѐ містить 

комплекс різноманітних методів і форм роботи: спостереженнѐ за 

студентами під час індивідуальних і групових занѐть, їх науково-

методичноя діѐльністя, бесіди, анкетуваннѐ, опитуваннѐ, тестуваннѐ 

майбутніх фахівців, оціняваннѐ й самоаналіз виконаної творчої роботи. 

Длѐ опрацяваннѐ експериментальних даних застосовані методи 

статистичної обробки результатів. 

Проведеннѐ експерименту базувалосѐ на: 1) вихідному рівні 

сформованості методичної компетентності майбутнього керівника 

вокального ансамбля; 2) відповідності меті й завданнѐм дослідженнѐ; 

3) комплексному оціняванні результатів експериментального дослідженнѐ. 

Експериментальне дослідженнѐ вклячало аналіз освітньої програми 

025.00.02 «Музичне мистецтво: сольний спів»; наукової та навчально-
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методичної літератури, наукових досліджень і методичних розробок із 

фахової підготовки майбутнього керівника вокального ансамбля.  

Перше завданнѐ експерименту – проаналізувати зміст освітнього 

процесу фахової підготовки майбутнього керівника вокального ансамбля і 

стан його методичного забезпеченнѐ (програми, методичні розробки, 

навчальні посібники з різних методик та дисциплін), а також практичні 

здатності майбутнього керівника вокального ансамбля. З ціюя метоя було 

здійснено аналіз навчальних програм з дисциплін підготовки майбутнього 

керівника вокального ансамбля та суміжних навчальних дисциплін, 

визначено мету і завданнѐ дисциплін, змістове наповненнѐ методичних 

розробок і навчальних посібників, виѐвлено основні та загальні навчальні 

дисципліни, поетапність їх вивченнѐ. 

Длѐ вирішеннѐ другого завданнѐ експерименту (визначити критерії 

сформованості компонентів методичної компетентності майбутнього 

керівника вокального ансамбля) були застосовані різні методи: вивченнѐ, 

спостереженнѐ, аналізу, методи математичної обробки даних, а також 

підготовлені опитувальні форми роботи (анкети, тестуваннѐ, ранжуваннѐ 

тощо), мета ѐких – перевірити набуті знаннѐ студентів із дисциплін фахової 

підготовки майбутнього керівника вокального ансамбля, суміжних 

музичних дисциплін, загальних дисциплін, музичних комп’ятерних 

технологій, а також знаннѐ про інноваційне методичне забезпеченнѐ. 

Длѐ перевірки стану сформованості мотиваційно-регулѐтивного 

компонента методичної компетентності було проведено анкетуваннѐ 

майбутніх керівників вокальних ансамблів, запропоновано творчі самостійно-

пошукові практичні завданнѐ на добір вокально-ансамблевих творів з метоя 

збагаченнѐ репертуару й визначеннѐ їх ідейно-художнього змісту.  

Майбутні фахівці відзначили, що сучасні твори длѐ вокальних 

ансамблів виділѐятьсѐ пунктирним і синкопованим ритмами, багато творів 

збагачені джазовими елементами та стилістикоя (навіть твори фольклорного 

спрѐмуваннѐ), а також той факт, що більшість сучасних творів акапельні, а 

відповідно досить мало творів із супроводом. На запитаннѐ про добір 

репертуару длѐ концертно-конкурсної діѐльності вокального ансамбля 

студенти відповіли, що головні критерії добору репертуару – це актуальність 

репертуару і реальність його вивченнѐ в досить стислі терміни.  

Також були виконані творчі практичні завданнѐ на виѐвленнѐ вміннѐ 

визначати цінність твору та його вплив на емоційний, духовний і 

національно-культурний розвиток. Студенти самостійно визначали зміст та 

головну ідея творів длѐ вокального ансамбля, але в деѐких випадках не 
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могли поѐснити, у чому полѐгаю їх цінність і ѐк вони впливаять на емоційний, 

духовний та національно-культурний розвиток учасників вокального ансамб-

ля. Разом із тим, під час аналізу творів длѐ вокального-ансамбля студенти 

відзначили, що їм, у більшості, зрозумілий ідейно-художній зміст творів.  

Длѐ перевірки стану сформованості когнітивно-пізнавального 

компонента методичної компетентності майбутнього керівника вокального 

ансамбля було проведено анкетуваннѐ майбутніх керівників вокальних 

ансамблів. 

Результати відповідей студентів на запитаннѐ про методику 

розучуваннѐ творів длѐ вокального ансамбля виѐвилисѐ змістовними, але 

вони не були повними. Деѐкі студенти пропонували тільки вивчити текст 

пісні й партії, у їхніх відповідѐх не розглѐдалисѐ етапи розучуваннѐ творів; 

не відзначаласѐ важливість роботи над правильноя артикулѐціюя і 

звукоутвореннѐм, чіткоя дикціюя та ансамблем виконаннѐ. 

Опитувані студенти на питаннѐ про відомих педагогів музичного 

мистецтва відповіли, що знаять тільки О. Лобову, Г. Верьовку, 

В. Сухомлинського, З. Кодаѐ, М. Лисенка.  

Складним длѐ студентів виѐвилисѐ запитаннѐ про композиторів, ѐкі 

маять у своюму творчому доробку твори длѐ вокального ансамбля й 

сучасні вітчизнѐні та зарубіжні вокальні ансамблі. З багатьох імен 

композиторів, ѐкі пишуть твори длѐ вокальних ансамблів, студенти, 

переважно, називаять твори композиторів-класиків М. Леонтовича, 

К. Стеценка; деѐкі студенти –М. Березовського, Д. Бортнѐнського, А. 

Веделѐ, не можуть назвати сучасних композиторів, ѐкі пишуть твори длѐ 

вокального ансамбля. На запитаннѐ про вітчизнѐні вокальні ансамблі 

більшість студентів відзначили лише «Man Sound» та «Пікардійську 

терція», але навели більше прикладів зарубіжних вокальних ансамблів. 

Більшість студентів на запитаннѐ «Чи подобаютьсѐ Вам самостійно 

шукати потрібну додаткову інформація про роботу з вокальним 

ансамблем?» відповіли, що не дуже подобаютьсѐ, але, длѐ вирішеннѐ 

питаннѐ, інформація шукаять в Інтернеті; меншість майбутніх керівників 

користуятьсѐ друкованими підручниками та науковими журналами, а 

деѐкі студенти взагалі вважаять, що всѐ необхідна інформаціѐ надаютьсѐ 

під час освітнього процесу і потреби в додаткових пошуках немаю. 

Отже, можна зробити висновок, що майбутні керівники вокальних 

ансамблів не застосовуять достатньоя міроя самостійно-пошукові методи 

длѐ отриманнѐ нових знань, длѐ пошуку потрібної інформації, а деѐкі з них 
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не маять навичок практичної роботи з інноваційним методичним 

забезпеченнѐм та музичними інформаційними технологіѐми. 

Із сучасних комп’ятерних програм длѐ запису нот, аранжуваннѐ й 

запису музики студенти знаять такі програми, ѐк Cubase, Adobe Аudition, 

Garage Band, FL Studio, Finale, Sibelius, MuseScore, але використовуять у 

власній діѐльності тільки Muse Score, Cubase та Studio One. Користувачі 

macOs також використовуять Garage Band через ексклязивність 

операційної системи. Інше ПЗ майже не використовуютьсѐ через 

неактуальність та складність користувацького інтерфейсу. 

На блок запитань про ед’ятейнмент та його використаннѐ у власній 

діѐльності більшість студентів відповіли, що вони не знаять визначеннѐ 

цього терміну, а відповідно, не можуть використовувати його у власній 

діѐльності. У той самий час студенти маять високий рівень знань щодо 

ігрових форм роботи. 

З метоя перевірки стану сформованості комунікативно-ігрового 

компонента методичної компетентності майбутнього керівника вокального 

ансамбля та виѐвленнѐ здатності майбутнього керівника вокального 

ансамбля до розкриттѐ своїх особистісних ѐкостей і комунікативних 

здібностей були запропоновані методи діагностуваннѐ за допомогоя 

анкет-опитувальних листів і творчих практичних завдань.  

Проведене письмове опитуваннѐ студентів показало, що більша 

частина опитаних бачить майбутнього керівника вокального ансамбля 

розумним, активним, емоційним, творчим, добрим, щирим, уважним, 

культурним фахівцем, ѐкий розкриваю свої позитивні ѐкості в роботі з 

колективом. Деѐкі студенти вважаять, що, крім перерахованих 

особистісних ѐкостей, він маю бути ще мобільним і самостійним у прийнѐтті 

рішень, а від комунікативної здатності й уміннѐ створявати сприѐтливі 

психолого-педагогічні умови залежить імідж ѐк керівника вокального 

ансамбля, так і самого колективу, діалогове спілкуваннѐ і творчий контакт 

керівника вокального ансамбля з його учасниками.  

Письмове опитуваннѐ студентів показало, що головними длѐ 

розвитку комунікативних здібностей майбутнього керівника вокального 

ансамбля ю: позитивні взаюмини з вокальним ансамблем, авторитет 

керівника ансамбля, його музична волѐ, уміннѐ володіти мовоя 

спілкуваннѐ, розуміннѐ кожного учасника вокального ансамбля, розвиток 

комунікативних здібностей (доброзичливість, витриманість, 

урівноваженість). За твердженнѐми студентів, майбутній керівник 

вокального ансамбля повинен проѐвлѐти також організаторські здібності у 
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проведенні репетиційної роботи, уміти чітко висловлявати своя думку і 

знаходити індивідуальний підхід до кожного учасника колективу, вільно 

володіти диригентськоя технікоя та музичним інструментом, знати 

репертуар длѐ вокального ансамбля, мати музичний слух, творчі здібності. 

Отримані відповіді на запитаннѐ виѐвили слабкі й сильні сторони 

майбутніх фахівців. Більшість студентів серед особистісно-комунікативних 

ѐкостей майбутнього керівника вокального ансамблѐ визначила доброту, 

гуманізм, ввічливість, порѐдність, урівноваженість, гарний зовнішній 

виглѐд, упевненість у фаховій діѐльності, уміннѐ вмотивувати учасників 

вокального ансамбля та грамотно організувати роботу колективу.  

Длѐ перевірки стану сформованості діѐльнісно-творчого компонента 

методичної компетентності студентам були запропоновані опитувальні 

листи та практичні завданнѐ з аранжуваннѐ творів (авторських обробок 

існуячих класичних творів та «розкладаннѐ на партії» сольних вокальних 

творів) з використаннѐм комп’ятерних програм. Результати опитуваннѐ 

показали, що майбутні керівники вокальних ансамблів майже не знаять, 

ѐк правильно будувати репетиційний процес із колективом. Більшість 

студентів вважаять, що длѐ успішної діѐльності колективу достатньо лише 

вивчити партії та відпрацьовувати недоліки твору в цілому.  

Більшість опитуваних на запитаннѐ про важливість індивідуального 

відпрацяваннѐ недоліків із учасниками вокального ансамбля відповіли, 

що не вважаять це за доцільне. 

На запитаннѐ про методи розвитку творчих здібностей багато 

студентів відзначили лише рефлексія й переглѐд концертних виступів 

інших вокальних ансамблів. 

Виконаннѐ практичних творчих завдань показало, що майбутні 

керівники вокальних ансамблів застосовуять набуті знаннѐ, уміннѐ, 

навички не повноя міроя. Навіть за можливості теоретичного поѐсненнѐ 

методу, практично це не відтворяютьсѐ. Не повноя міроя також 

проѐвлѐятьсѐ організаторські здібності в роботі з вокальним ансамблем. 

Длѐ перевірки стану сформованості діѐльнісно-творчого компонента 

були виконані самостійні творчі завданнѐ з аранжуваннѐ музичних творів із 

використаннѐм комп’ятерних програм. Результати виконаннѐ творчих 

завдань показали, що майбутнім керівникам вокальних ансамблів не 

вистачаю знань щодо аналізу музичних стилів, гармонії, володіннѐ 

музичним інструментом. Під час аранжуваннѐ творів длѐ вокального 

ансамбля більшість студентів створила обробки у стилі джаз, знехтувавши 

іншими стилѐми, такими ѐк босанова, реггі, R&B тощо. Під час виконаннѐ 
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завданнѐ з «розкладаннѐ на партії» сольних вокальних творів значна 

кількість студентів не змогла успішно виконати це завданнѐ, оскільки 

більшість обробок були двоголосними, а більшість інтервалів – це терції та 

сексти. Також длѐ деѐких студентів складністя стало виконаннѐ зроблених 

обробок на музичному інструменті. 

Результати проведеного експерименту даять підставу оцінити стан 

сформованості методичної компетентності майбутнього керівника 

вокального ансамбля таким чином: низький рівень маять 77,5 % 

майбутніх керівників вокальних ансамблів, середній рівень – 16,72 %, а 

високий рівень – 5,77 %. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Ураховуячи 

вищезазначене, можна зробити висновок, що визначеннѐ критеріїв 

діагностуваннѐ сформованості методичної компетентності майбутнього 

керівника вокального ансамбля ю необхідноя умовоя нашого дослідженнѐ. 

Визначені й обґрунтовані нами критерії діагностуваннѐ сформованості 

методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамбля на 

засадах ед’ятейнменту дозволили провести різнобічний аналіз проблеми 

дослідженнѐ. Проведений констатувальний експеримент та його результати 

дозволѐть зробити певні висновки, визначити проблеми й розробити 

методику длѐ подальших етапів дослідженнѐ (формувального 

експерименту). Перспективним напрѐмом подальших досліджень стане 

розробленнѐ методики проведеннѐ формувального експерименту з 

урахуваннѐм результатів проведеного констатувального експерименту. 
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РЕЗЮМЕ 
Лимаренко Валерий. Критерии диагностированиѐ сформированности 

методической компетентности будущего руководителѐ вокального ансамблѐ на основе 
едъятейнмента. 

В статье рассматриваетсѐ проблема определениѐ и обоснованиѐ критериев 
диагностированиѐ сформированности методической компетентности будущего 
руководителѐ вокального ансамблѐ на основе едъятейнмента. Автор исследует 
сущность понѐтий «критерий», определѐет содержание данного понѐтиѐ и анализ 
определенных критериев в трудах отечественных зарубежных исследователей. 
Выѐснено, что «критерий» – это основание длѐ оценки, определениѐ или 
классификации чего-либо; мерило. Обоснованы важность и необходимость 
правильного определениѐ критериев в экспериментальном исследовании в 
соответствии с целья статьи – раскрытием сущности и содержаниѐ определенных 
критериев диагностированиѐ методической компетентности будущего 
руководителѐ вокального ансамблѐ. На основании исследованных методик 
диагностированиѐ определены критерии и их показатели: мотивационно-
ценностный (мотивациѐ студентов подбирать вокально-ансамблевые 
произведениѐ эстетической и воспитательной направленности путем 
использованиѐ инновационных технологий; определѐть влиѐние репертуара на 
эмоциональное и духовное развитие; умение передавать ценностное отношение к 
произведениѐм искусства), когнитивно-познавательный (использование 
инновационного методического обеспечениѐ; способности студентов к 
самостоѐтельно-поисковой работе; умение подбирать и анализировать 
произведениѐ; приобретать знаниѐ по музыкальным информационным 
технологиѐм; расширение репертуарного кругозора), коммуникативно-игровой 
(способность будущего руководителѐ вокального ансамблѐ, качества и 
коммуникативные способности, чтобы уделѐть внимание каждому участнику 
ансамблѐ, рефлексивному коммуникативному мышления, знать психологическое 
настроение каждого участника ансамблѐ и коллектива в целом), деѐтельностно-
творческий (способность будущего руководителѐ вокального ансамбля применѐть 
приобретенные в процессе профессиональной подготовки умениѐ, навыки и 
организаторские способности в практической работе с вокальным ансамблем, 
творчески его развивать и направлѐть векторы развитиѐ, умение аранжировать 
как ансамблевые произведениѐ, так и «разлагать на партии» произведениѐ сольных 
исполнителей. Определенные критерии стали основой длѐ проведениѐ 
констатируящего эксперимента. 

Ключевые слова: критерий, диагностирование, будущий руководитель 
вокального ансамблѐ, заведение высшего художественного образованиѐ. 

SUMMARY 
Lymarenko Valerii. Criteria for diagnosing methodological competence formation of 

the future leader of the vocal ensemble on the basis of edutaiment. 
The article considers the problem of determining and substantiating criteria for 

diagnosing methodological competence formation of the future leader of the vocal ensemble 
on the basis of edutaiment. The author explores the essence of the concept of “criterion”, 
determines the meaning of this concept and analyzes certain criteria in the works of domestic 
and foreign researchers. A “criterion” has been found to be the basis for evaluating, defining, 
or classifying something; measure. The importance and necessity of correct definition of 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/33861/100041574.pdf?Sequence=1&isAllowed=y
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criteria in experimental research in accordance with the purpose of the article – revealing the 
essence and content of certain criteria for diagnosing methodological competence of the 
future leader of the vocal ensemble are substantiated. Based on the research methods of 
diagnostics, criteria and their indicators are determined: motivational-value (motivation of 
students to choose vocal-ensemble works of aesthetic and educational orientation through 
the use of innovative technologies; to determine the impact of repertoire on emotional and 
spiritual development), cognitive (use of innovative methodological support; students’ ability 
to self-search; ability to select and analyze works; acquire knowledge of music information 
technology; expanding repertoire horizons), communicative-game (ability of the future 
leader of the vocal ensemble to have the best personal qualities and communicative abilities, 
to pay attention to each member of the ensemble, reflective communicative thinking, to 
know the psychological mood of each member of the ensemble and the team as a whole), 
creative (ability of the future vocal ensemble leader to apply acquired in the process of 
professional training skills, abilities and organizational skills in practical work with the vocal 
ensemble, creatively develop and direct the vectors of development, the ability to arrange 
both ensemble works and “decompose” works of solo performers) criteria. The defined 
criteria became the basis for the observational experiment. 

Key words: criterion, diagnostics, future leader of the vocal ensemble, institution of 
higher art education. 
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ROLE OF ARTISTIC-INFORMATIONAL AND PRACTICAL LANDMARKS FOR THE 

FORMATION OF LEARNERS’ MUSICAL-COGNITIVE COMPETENCE 
 

The article actualizes the problem of musical-cognitive competence of junior 
schoolchildren; the basic concepts of research are considered, namely: “competence”, 
“competency”, “musical-cognitive competence”. Musical-cognitive competence is characterized 
in the context of clarifying by the learner of the educational and cognitive problems that arise in 
the process of perception and creation of musical images. The relationship between formation of 
the learners’ cognitive competence and the cognitive function of art is emphasized. The role of 
cognitive-informational and practical landmarks of musical art classes for the formation of 
musical-cognitive competence of schoolchildren is determined. 

Key words: competence, musical-cognitive competence, junior schoolchildren, 
educational process, value orientations. 

 

Introduction. Actualization of new requirements for the art education 

system needs solving the problems of the personality formation, which is able 

to practically apply knowledge, skills and abilities, realize possible 

consequences of his/her own actions, and is able to use artistic experience. 

After all, in the field of art education, knowledge as a product of social, 

practical and intellectual activities of people is an ideal reproduction of the 

objective and natural connections of the practically transformed objective 

world. Cognitive competence as an integrative personality trait provides the 
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learner with the ability to solve and clarify educational and cognitive problems 

that arise during perception and creation of musical images. 

In view of the above, the urgent problem is formation of the mechanism 

of learners’ musical-cognitive competence development as a factor in the 

formation of the spiritual world of the individual. 

Analysis of relevant research. Domestic scientists (I. Bekh, I. Ziaziun, 

O. Oleksiuk, O. Shcholokova and others) devoted their work to the 

development of the problem of competence. Scientists distinguish between 

general and subject competences, interpret this concept as a means of solving 

typical and non-standard situations, as the ability of the individual to be active 

in unpredictable life situations (Bibik et al., 2005; Ziaziun, 2000; Masol, 2006; 

Mykhailychenko, 2004; Padalka, 2008). 

For our study, the position of scientists on the understanding of 

competence in the context of a wide range of social, communicative skills, 

based on knowledge and experience, as well as values formed during training, 

is important. That is, competence is the real ability to apply knowledge (Kabryl, 

2011). Thus, an important aspect in the characterization of competences is not 

their own knowledge, skills and abilities, but the ability to update them based 

on awareness of what knowledge and skills and personal qualities are needed 

to solve specific educational problems. 

Given these positions, development of the problem of musical-cognitive 

competence of junior schoolchildren at art lessons is appropriate and timely 

and is based on significant scientific achievements. 

However, the study of scientific literature on the research topic, as well 

as the study of practical experience allows us to note that the problem of 

forming the musical-cognitive competence of junior schoolchildren hasn’t been 

investigated enough.  

The aim of this publication is concentrated in revealing the priority of 

artistic-informational and practical landmarks for the formation of musical-

cognitive competence of schoolchildren. 

Research methods. In the process of elaboration of the selected 

problem, the methods of systems and comparative analysis, observation of 

pedagogical and scientific experience were used.  

Research results. In the scientific literature there are different 

interpretations of the category “competence”, “competent”, which, although do 

not fundamentally differ, define and emphasize different aspects of this concept. 

In the reference sources, the concept of “competent” is defined as one who can, 

has the right to judge something. The dictionary of the Ukrainian language defines 
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that a competent person is an employee who has sufficient knowledge in any 

field, who is knowledgeable in a certain field, qualified, has certain powers; full-

fledged. The dictionary of foreign words interprets this concept as follows: 

“competent” (from the Latin competent – proper, appropriate) – 

1) knowledgeable in a particular field, issue; 2) authorized, full-fledged in resolving 

a case; “competency” – (Latin competentia from competo – mutually seek, 

answer, approach) – the range of powers of any organization, institution or 

person, the range of issues in which the person has certain powers, knowledge; 

“competence” – awareness, authority (Dictionary of foreign words, 1985). 

It should be noted that competence in most cases is interpreted as an 

integral quality of the personality, which is manifested in the readiness for 

activities based on knowledge, values and experiences acquired in the process 

of learning and socialization and focused on independent and successful 

participation. 

In this perspective, competence formation in the educational process is 

provided not only by awareness of the individual, but also his ability to clarify 

tasks in various practical activities. Thus, the concept of “competence” is much 

broader than the concept of “knowledge”, “skills”, “abilities”, as it covers 

orientation of the individual (motivation, values, etc.), his ability to overcome 

stereotypes, identify problems, demonstrate mobility, flexibility of thinking, 

independence, purposefulness. 

In the field of our research, musical-cognitive competence is considered as 

formation of a learner’s system of concepts about musical literacy and its purpose, 

while artistic-cognitive competence is his ability to perceive musical images, 

comprehend them and reproduce them in practice. Thus, competence 

characterizes the degree of mastery by a particular person of certain 

competencies. 

Summarizing the essence of the definitions set out in the reference 

literature, we can describe the concept of “competent” as follows: one who is 

willing to solve complex problems in the use of innovation to achieve goals 

based on their own knowledge in a particular field. Competence is the ability to 

social-value activities based on personal knowledge and practical experience. 

Modern scholars also pay considerable attention to the definition of 

“competence”. They substantiate the following features of the concept: 

availability of knowledge for successful activities, awareness of the role of this 

knowledge for practice; set of operational skills, ability to be creative in 

professional activities. The structural elements of professional competence 

include not only basic knowledge and skills, but also value orientations of the 
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specialist, motives of his activity, general culture, style of interaction with 

others, awareness of the world around him and himself in the world, ability to 

self-improvement, self-development (Kabryl, 2011, p. 66-67). 

Important is the definition of the intellectual competence, which was 

given by I. Ziaziun as a special type of knowledge organization that provides the 

ability to make effective decisions, particularly in extreme conditions. The 

elements of knowledge that characterize a competent person include: diversity 

(multiplicity of different knowledge about different); articulation (elements of 

knowledge that are clearly defined and interconnected); flexibility (ability to 

quickly change the content of individual elements of knowledge and 

relationships between them under the influence of objective factors); speed of 

actualization (efficiency and easy availability of knowledge); possibility of its 

use in various situations; availability of key elements; categorical nature (the 

role of the type of knowledge is defined, which is presented in the form of 

general principles, approaches, ideas); possession of not only declarative 

knowledge (about “what”), but also procedural (about “how”); availability of 

information about one’s own knowledge (Ziaziun, 2000, p. 36-40). The concept 

of “professional-pedagogical competence” is interpreted as the ability of the 

teacher to transform the specifics of the specialty, which he represents, into 

the means of personality formation, taking into account the limitations and 

conditions under which the educational process is conducted. In addition, 

professional competence of the teacher should be understood as deep 

knowledge of the teacher of the educational process, modern problems of 

pedagogy, psychology and subject matter, as well as ability to apply this 

knowledge in his daily practice (Ziaziun, 2000). 

Therefore, learners’ competence is understood as a broad awareness in 

the field of musical art and pedagogy; possession of not only knowledge but 

also skills; availability of experience of artistic-performing work by means of 

art. Learners’ competence indirectly reproduces their aesthetic orientations, 

level of general culture, ability to creative self-expression, self-improvement. 

Thus, effectiveness of competence formation is ensured in the conditions 

of deep comprehension of artistic knowledge in the direction of improving 

performance practice; mastering the multifaceted field of music-theoretical 

knowledge; integrated use of information from different arts in order to 

improve musical practice. 

Generalization of scientific achievements gives grounds to assert that 

learners’ musical-cognitive competence formation is based on the balanced 

development of their ability to different artistic activities, the relationship of 
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musical-theoretical, artistic-aesthetic informativeness and musical-performing 

skills, flexibility and variability of methodological support of this process. 

Serious attention in today’s music education needs the issue of activation 

of learners’ experience of musical-professional activity. The analysis of artistic 

experience is included in the process of cognitive competence formation as a 

source of information, as a motivational stimulus that sets the goal and 

expected results of professional activity, as a means of developing performing 

culture. 

Based on the fact that the learner must not only master the relevant 

range of music-theoretical knowledge, but also understand how this area of 

competence is related to performance manifestations, and what is important 

for the formation of artistic competence of the learner’s personality. 

Analysis of theoretical aspects and practical results of ensuring learners’ 

musical-cognitive competence formation gives grounds to interpret it as a 

holistic system of musical-theoretical knowledge, practical skills, musical 

experience, learners’ abilities and performance indicators. Formation of this 

phenomenon involves direction of the educational process to ensure 

integration processes, interaction of artistic-theoretical and musical heritage, 

actualization of the relationship between music-aesthetic education and 

practice of artistic-creative self-realization of schoolchildren. 

Elaboration of scientific sources shows that learners’ artistic-cognitive 

competence formation is a complex phenomenon that involves direction of the 

individual to the holistic cognition of musical phenomena. In this context, the 

reality reproduced in musical art is perceived by learners much more diversely, 

much more figuratively than specific theoretical positions or conclusions. 

We consider it expedient to focus on the fact that in the artistic image 

life is fully reproduced in the unity of rational and emotional aspects. 

Therefore, we perceive artistic images not only speculatively, but also 

emotionally experience them (Bibik et al., 2005, p. 1). That is, cognitive 

competence is related to the cognitive function of art. After all, the pupil learns 

about life through the perception and awareness of artistic images. In this 

context, development of artistic techniques, acquisition of artistic information 

about the composer and the work is also important for understanding the work 

of art as an artistic reproduction of reality. 

Formation of learners’ artistic-cognitive competence involves compliance 

with such pedagogical landmarks as: study of the works of art in the stream of 

socio-artistic phenomena, historical and biographical information; interaction 

of intellectual and emotional signs of perception of the works of art in order to 
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ensure integrity; mastering the spiritual essence of artistic images on the basis 

of artistic and technical skills. 

The artistic-theoretical tasks include cognitive and informational issues, 

assimilation of which by learners contribute to acquisition of knowledge about 

the peculiarities of style, historical materials for the creation and interpretation 

of a musical work. When clarifying these tasks, the teacher uses the methods 

related to activation of pupils’ logical thinking, their memory, intelligence, 

ability to generalize. Under such conditions, the analytical study of a work of 

musical art encourages learners to mention historical information about the 

work, biographical data on the life of the composer, ability to master the style 

and genre of a particular musical work. Thus, cognitive-informational 

capabilities of learners are formed and manifested in the process of performing 

educational-theoretical tasks of the musical art lesson. 

Practical guidelines for musical art classes also contribute to the 

formation of learners’ artistic-cognitive competence. They are related to the 

acquisition of skills and abilities to reproduce the ideas of the composer in the 

performance. To do this, the learner masters the elements of the process of 

performing a musical work: tempo, rhythm, timbre colors, techniques of voice 

leading, culmination accents, intonation characteristics. 

Instead, formation of this competence in modern conditions involves 

directing learners to self-education and self-development, which requires 

consideration of issues of their creative independence, ability to artistic self-

esteem. In such circumstances, pupils must work independently on a piece of 

music, to exercise control over their own creative discoveries in the musical art. 

The content and logic of the educational process development in the 

stream of learners’ musical-cognitive competence formation allows to identify the 

leading landmarks that guide this process. Among them, intensification of pupils’ 

evaluative attitude to art acquires a special role. Intensification of the evaluative 

attitude of pupils to art is an important reference point for the humanization of 

art education. The use of value orientations in schoolchildren is motivated by the 

need to develop artistic practice today in the context of education humanization. 

The conclusion of researchers to determine the leading role of value orientations 

in the formation of needs, interests of the person and his motivational system 

affects the process of upbringing the learner’s humanistic attitude to culture, 

nature, other people and himself. From this we can conclude that any attempt of 

the teacher to “invest” in the pupil’s knowledge, moral, aesthetic norms, avoiding 

his personal interest in the activity, is fruitless. 
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The subjective attitude of the learner to the artistic reality should be 

refined by assessment as “establishing the conformity of quantitative and 

qualitative characteristics of an object to certain requirements of the subject’s 

landmarks” (Padalka, 2008, p. 37). Providing the necessary musical-aesthetic 

orientation of learners sets the task of finding such means of developing their 

emotional and evaluative attitude to works of art, which would emphasize the 

emotionality, ease of their aesthetic evaluation. Aesthetic assessment that 

arises in the pupil is associated with the peculiarities of development of his 

perception, ideas and experience of emotional attitude to artistic values. In this 

case, the idea of the ideal, certain norms of beauty should not prevail in the 

aesthetic consciousness of the pupil, because then perception and evaluation 

of new aesthetic information for him is leveled. Only the flexibility of learners’ 

musical-figurative thinking, their ability to creative search contribute to an 

adequate aesthetic assessment of artistic innovations. Thus, aesthetic 

evaluation is interpreted as a rational-emotional act through which the learner 

makes a choice in the colorful world of art. 

Conclusions. Thus, the materials of this publication provide an 

opportunity to confirm the relevance of the chosen topic and summarize that 

musical-cognitive competence as an integral personal characteristic ensures 

the learner’s ability to understand educational-cognitive problems that arise 

during perception and creation of musical images. In addition, formation of 

learners’ musical-cognitive competence is a complex phenomenon that 

involves orientation of the individual to the holistic knowledge of musical 

phenomena. Prospects for the study of the selected problem are seen in the 

elaboration of issues on the specifics of methodological tools for the formation 

of musical-cognitive competence of the younger generation. 
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РЕЗЮМЕ 
Пан Бо. Роль художественно-информационных и практических ориентиров в 

формировании музыкально-познавательной компетентности соискателей 
образованиѐ. 

В статье актуализирована проблема музыкально-познавательной 
компетентности младших школьников; рассмотрены основные понѐтиѐ исследованиѐ, 
а именно: «компетенциѐ», «компетентность», «музыкально-познавательнаѐ 
компетентность». Охарактеризована музыкально-познавательнаѐ компетентность 
в контексте выѐснениѐ соискателем образованиѐ учебно-познавательных проблем, 
возникаящих в процессе восприѐтиѐ и созданиѐ музыкальных образов. Подчеркиваетсѐ 
взаимосвѐзь формированиѐ познавательной компетентности учащихсѐ с 
познавательной функцией искусства. Определѐетсѐ роль познавательно-
информационных и практических ориентиров занѐтий по музыкальному искусству длѐ 
формированиѐ музыкально-познавательной компетентности школьников. 

Ключевые слова: компетентность, музыкально-познавательнаѐ 
компетентность, младшие школьники, образовательный процесс, ценностные 
ориентации. 

АНОТАЦІЯ 
Пан Бо. Роль мистецько-інформаційних та практичних оріюнтирів у формуванні 

музично-пізнавальної компетентності здобувачів освіти. 
У статті актуалізовано проблему музично-пізнавальної компетентності 

молодших школѐрів; розглѐнуто основні понѐттѐ дослідженнѐ, а саме: 
«компетенціѐ», «компетентність», «музично-пізнавальна компетентність». 
Схарактеризовано музично-пізнавальну компетентність у контексті з’ѐсуваннѐ 
здобувачем освіти навчально-пізнавальних проблем, ѐкі виникаять у процесі 
сприйманнѐ та створеннѐ музичних образів. Підкресляютьсѐ взаюмозв’ѐзок 
формуваннѐ пізнавальної компетентності учнів із пізнавальноя функціюя 
мистецтва. Визначаютьсѐ роль пізнавально-інформаційних та практичних 
оріюнтирів занѐть із музичного мистецтва задлѐ формуваннѐ музично-пізнавальної 
компетентності школѐрів. 

Матеріали статті уможливляять підтвердженнѐ актуальності обраної 
теми й узагальненнѐ, що музично-пізнавальна компетентність ѐк інтегральна 
особистісна характеристика забезпечую спроможність учнѐ з’ѐсовувати навчально-
пізнавальні проблеми, що виникаять під час сприйманнѐ та створеннѐ музичних 
образів. Крім того, формуваннѐ музично-пізнавальної компетентності учнів ю 
складним феноменом, що передбачаю спрѐмуваннѐ особистості до цілісно-образного 
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пізнаннѐ музичних ѐвищ. Перспективні оріюнтири дослідженнѐ обраної проблеми 
вбачаятьсѐ в розробці питаннѐ щодо специфіки методичних засобів формуваннѐ 
музично-пізнавальної компетентності підростаячого поколіннѐ. 

Ключові слова: компетентність, музично-пізнавальна компетентність, 
молодші школѐрі, освітній процес, ціннісні оріюнтації. 
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CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF TEENAGERS’ INTERCULTURAL 

TOLERANCE FORMATION 
 

The article highlights criteria (cognitive-identification, motivational-value, emotional-
evaluative and behavioral), their indicators and levels of teenagers’ intercultural tolerance, 
which is formed by means of musical art. Cognitive-identification criterion is a measure of the 
depth and scope of knowledge of teenagers, necessary for self-awareness as a representative 
of a particular culture and formation of a tolerant attitude towards other cultures in the 
multicultural space of education institutions and multicultural society as a whole. 
Motivational-value criterion characterizes teenagers’ motivation for intercultural interaction, 
desire to study culture, features of historical development, customs, traditions, folklore of 
other cultures, learn about prominent figures of culture and arts, as well as values of other 
cultures and their representatives. Emotional-evaluative criterion determines the attitude of 
an individual to his own culture and the culture of other peoples, as well as their 
representatives. Behavioral criterion determines the type of individual behavior in various 
situations of intercultural interaction. 

Key words: intercultural tolerance, teenagers, musical art, criteria, indicators, levels 
of teenagers’ intercultural tolerance formation. 

 

Introduction. One of the characteristic features of modern civilization is 

cultural heterogeneity of societies. In this context actualizes the issue of raising 

the level of culture of interethnic relations, in which trust, social harmony and 

solidarity are the main components of common life. This suggests that 

intercultural communication nowadays is one of the driving cultural 

foundations of modern civilization. Under these conditions, acquired and 

consolidated in practice socio-personal skills of intercultural tolerance will 

allow in the process of intercultural communication to choose the right tools 

appropriate to socio-cultural contexts, create discourses, choose 

communication strategies and tactics acceptable to achieve goals, which 

increases intercultural interaction. It is common knowledge that adolescence is 

a sensitive period for forming intercultural tolerance, that is why we have 

chosen teenagers as a target category to form this personal quality. 
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Analysis of relevant research. Different aspects of forming intercultural, 

polycultural, cross-cultural competences were revealed in the works of 

V. Boichenko, L. Halaievska, L. Honcharenko, P. Kendzor, V. Kompaniiets, 

A. Kozyr, V. Kuzmenko, T. Levchenko, O. Pometun, O. Shevniuk, M. Simonenko, 

H. Rolutska, L. Volik, L. Vorotniak, O. Yeremenko, V. Yershov and others. 

At the same time, the issue of forming teenagers’ intercultural tolerance 

by means of musical art, in particular its criteria, indicators and levels, hasn’t 

been revealed yet. 

The aim of this article is to highlight criteria, indicators and levels of 

teenagers’ intercultural tolerance formation by means of musical art. 

In order to achieve the desired objectives, the following research methods 

have been used: general scientific – analysis, synthesis, generalization, 

comparison; specific scientic – terminological analysis – to reveal the definitions of 

the investigated concepts; structural-logical – to determine the structure of 

criteria and indicators of teenagers’ intercultural tolerance. 

Research results. Criteria, indicators and levels of intercultural tolerance 

of teenagers are diagnostic tools that will be used to identify areas and test the 

effectiveness of the formation of this quality. It is an indisputable fact that 

pedagogical diagnostics is an integral part of experimental research. According 

to O. Andriienko, pedagogical diagnostics is “a system of qualitative and 

quantitative characteristics of the effectiveness and trends of self-development 

of the education system, including its purpose, content, forms and methods, 

didactic and technical means, conditions and results of learning, education and 

self-development” (Andriienko, 2002). Thus, pedagogical diagnostics allows us 

to determine the conditions and circumstances that determine the course of 

the educational process – in the context of our study – the process of 

intercultural tolerance of teenagers by means of musical art, as well as identify 

reasons that can both promote and hinder the desired result. 

The studied quality is determined by the criteria, which in the scientific 

literature are interpreted as “the basis for evaluation, definition or 

classification of something” (Dictionary of the Ukrainian language: in 11 

volumes, 1973). As a basis for classification, the criterion allows to identify the 

degree of formation of teenagers’ intercultural tolerance, to determine 

whether the goal of the process of formation of the studied quality is achieved, 

to find out the effectiveness of the introduced pedagogical conditions for 

teenagers’ intercultural tolerance by means of musical art. The complex 

application of criteria and relevant indicators allows to objectively assess the 
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level of teenagers’ intercultural tolerance, to model the program of their 

formation and to assess the effectiveness of this process. 

As evidenced by the analysis of psychological and pedagogical literature 

on the problem of research, it is common in the scientific space to conditionally 

divide the criteria of education (formation of a certain quality of the 

personality) into two groups: 

• “hard” criteria, which include important statistics that together 

characterize the general state of education of youth; 

• “soft” criteria that allow teachers to get a general idea of the course 

and results of the educational process (Moiseiuk, 2003). 

Thus, in the context of our study, we define the criterion as a feature on 

the basis of which the assessment of the levels of intercultural tolerance of 

teenagers is performed. As an indicator – a quantitative or qualitative 

manifestation of the feature that determines the assessment, level, style of 

measuring the value. We consider it expedient to emphasize that formation of 

any quality of the personality is impossible without the means by which this 

process takes place. The main criterion for the formation of teenagers’ 

intercultural tolerance is a certain level, which is manifested in the qualities 

and behavior of teenagers. In order to determine the level of teenagers’ 

intercultural tolerance formation we single out the criteria, as well as a 

sufficient number of indicators to fully characterize the levels of formation of 

the main category of our study.  

Agreeing with N. Moiseiuk, we note that upbringing of the individual is 

evidenced by such qualities as dignity, honor, decency, justice, truthfulness, 

ability to keep one’s word, decency and so on. In addition, upbringing of the 

personality supposes formation of the attitude of the individual to others – 

respect, tact, tolerance, etc. (Moiseiuk, 2003, p. 420). 

It should be noted that in modern scientific discourse there is no 

unanimity of views among scientists on the criteria and indicators of education 

in general, and formation of such a quality as intercultural tolerance in 

particular. Intercultural competence, multicultural tolerance, multicultural 

upbringing, etc. are also relevant to the studied quality, and therefore we find 

it expedient to consider the criteria and indicators identified by Ukrainian 

scientists to characterize their essence. 

In particular, L. Halaievska to the criteria of multicultural education of 

students refers: possession of national culture, which requires knowledge of 

nationality, customs, traditions, symbols, famous personalities; intercultural 

criterion, which is determined by the level of students’ awareness of the 
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culture of other peoples and motivation to learn a foreign language; emotional 

criterion, which is characterized by the level of development in education 

applicants of such qualities as tolerance, tolerant attitude to representatives of 

another culture, etc. (Halaievska, n.d.). 

In the UNESCO document “Intercultural Competences: Conceptual and 

Operational Framework” (2013), intercultural competence is considered through 

the prism of two interconnected and complementary approaches – cultural 

identity (values, beliefs, attitudes) and communicative channels (verbal and 

nonverbal communication). The basis of intercultural competence is cultural 

diversity, human rights and intercultural dialogue. Accordingly, foreign 

researchers see ways to form intercultural skills in the education and upbringing 

of young people, promotion and support of intercultural policy by the public, and 

the result of intercultural education – in such established personal qualities as 

intercultural responsibility, self-awareness, ability to see different perspectives, 

positive attitude, multilingualism, knowledge of other cultures, etc. (Intercultural 

Competences: Conceptual and Operational Framework, 2013). 

Thus, in this document intercultural competence includes cognitive 

(knowledge and ideas about different cultures and cultural communities, skills 

and abilities of their critical study and analysis; knowledge about the 

peculiarities of interaction of representatives of different cultures, etc.), value 

(presence of value orientations, including tolerance) which is an interaction 

with representatives of other cultures) and activity (organization of 

intercultural interaction) components (ibid.). 

In turn, P. Kendzor refers to the criteria and indicators of the students’ 

polycultural competence formation: cultural-cognitive criteria, characterized by 

such indicators as knowledge about the culture (history, traditions, heritage, etc.) 

of one’s people, as well as its most prominent representatives; knowledge of 

other cultural groups, recognition of other views, etc.; tolerance-value criterion, 

which is met by such indicators as a positive and tolerant attitude, motivation for 

intercultural interaction, recognition of the value of each individual and respect 

for human dignity, etc.; communicative-behavioral criterion, among the indicators 

of which are civic activity and respect for human rights, formed communication 

skills; sociability, ability to intercultural dialogue (Kendzor, 2017). 

V. Boichenko in the process of experimental work on multicultural 

education of junior schoolchildren in the educational process of the school 

singled out cognitive (knowledge of human relationships, moral norms, culture 

of behavior, communication and speech; ability to assess the facts on the basis 

of acquired knowledge, etc.); emotional-evaluative (positive attitude to moral 
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norms that regulate human relations; respect for human dignity; positive 

motivation for impartial interaction with representatives of national, racial, 

religious communities; tolerant attitude towards others); activity (formed 

culture of behavior and culture of communication, ability to prevent or 

constructively resolve conflict situations, etc.) criteria (Boichenko, 2006). 

Thus, analysis of scientific research of Ukrainian and foreign scholars 

allowed to identify a number of criteria for the formation of teenagers’ 

intercultural tolerance, namely: cognitive-identification, motivational-value, 

emotional-evaluative and behavioral. 

Cognitive-identification criterion is a measure of the depth and scope of 

knowledge of teenagers, necessary for self-awareness as a representative of a 

particular culture and formation of a tolerant attitude towards other cultures in 

the multicultural space of education institutions and multicultural society as a 

whole. 

Indicators of the cognitive-identification criterion include: 

 intercultural literacy; 

 knowledge of culture, features of historical development, customs, 

traditions, folklore, artistic heritage of one’s own people, as well as prominent 

figures of culture and arts; 

 self-awareness as a representative of a certain culture, cultural 

identification of the individual; 

 knowledge of culture, features of historical development, customs, 

traditions, folklore, artistic heritage of other peoples, their outstanding figures 

of culture and arts; 

 knowledge of the interaction of the representatives of different 

cultural communities; 

 knowledge of moral norms, culture of behavior, communication, etc. 

Motivational-value criterion characterizes teenagers’ motivation for 

intercultural interaction, desire to study culture, features of historical 

development, customs, traditions, folklore of other cultures, learn about 

prominent figures of culture and arts, as well as values of other cultures and 

their representatives. 

Indicators of the motivational-value criterion are: 

 recognition of the value of personality and culture as a social 

phenomenon; 

 interest in the study of native culture, customs, traditions, means of 

art; 
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 interest in studying the culture of other peoples, their customs, 

traditions, means of art; 

 respect for the uniqueness of the culture of the Ukrainian people and 

the cultures of other peoples; 

 formation of value orientations on the basis of humanism and 

democracy; 

 awareness of the need to adhere to norms and rules during 

intercultural interaction; 

 desire to increase the level of knowledge about one’s own culture and 

the cultures of other nations, etc. 

 social responsibility for one’s words and actions; 

 ability to overcome stereotypes, prejudices, aggression. 

Emotional-evaluative criterion determines the attitude of an individual to 

his own culture and the culture of other peoples, as well as their 

representatives. 

The indicators of the emotional-evaluative criterion include: 

 positive perception of cultural diversity and representatives of 

different cultures; 

 openness to the culture of other peoples, readiness to get acquainted 

with their cultural heritage, including in the field of musical art, and creative 

borrowing of the best cultural samples; 

• patience; 

• absence of anxiety; 

• empathy; 

• critical thinking; 

• social flexibility; 

• social perception; 

• emotional stability, the ability to control emotions in response to 

adverse factors of interpersonal influence; 

• independence, etc. 

Behavioral criterion determines the type of individual behavior in various 

situations of intercultural interaction. 

Indicators of the behavioral criterion include: 

• ability to tolerant communication with the representatives of other 

cultures, social groups, etc.; 

• ability to establish contact, establish positive intercultural interaction 

with representatives of other cultures in order to achieve understanding; 

• ability to put oneself in the place of others; 
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• taking responsibility in situations that may lead to intercultural 

misunderstandings; 

• implementation of self-regulation; 

• ability to maintain intercultural dialogue, etc. 

In accordance with the above criteria and indicators, we have identified 

three levels of teenagers’ intercultural tolerance formation: high, medium, low. 

High level. Teenagers who have a high level are characterized by 

intercultural literacy and intercultural thinking. They have deep knowledge of 

culture, features of historical development, customs, traditions, folklore, 

artistic heritage of their own people, prominent figures of culture and arts, as 

well as deep knowledge of culture, features of historical development, 

customs, traditions, folklore, artistic heritage of other peoples, their 

outstanding figures of culture and arts. Students perceive themselves as 

representatives of a certain culture, identify themselves with a certain cultural 

community. Students have a thorough knowledge of moral norms, culture of 

behavior, communication and interaction of representatives of different 

cultural communities. Teenagers are deeply aware of the values of personality 

and culture as a social phenomenon, show significant interest in the study of 

native culture, customs, traditions, means of art, as well as the culture of other 

peoples, their customs, traditions, means of art. Students show respect for the 

uniqueness of the culture of the Ukrainian people and the cultures of other 

peoples, are marked by a high level of formation of value orientations on the 

basis of humanism and democracy. They are deeply aware of the need to 

comply with norms and rules during intercultural interaction, always show a 

desire to increase the level of knowledge about their own culture and the 

cultures of other peoples, and so on. Educators show social responsibility for 

their words and actions and demonstrate ability to overcome stereotypes, 

prejudices, aggression and so on. In the process of using musical arts during 

lessons and extracurricular activities, adolescents demonstrate a positive 

perception of cultural diversity and cultures, openness to the culture of other 

peoples, willingness to learn about their cultural heritage, including music, and 

creative borrowing of the best cultural samples. They have such well-formed 

qualities as patience, lack of anxiety, social flexibility, emotional stability, etc. 

Students have good control over their own emotions, including negative ones 

that may arise in the process of intercultural interaction. 

Medium level. Such teenagers demonstrate a sufficient level of 

intercultural literacy. They are sufficiently acquainted with the culture, features 

of historical development, customs, traditions, folklore, artistic heritage of their 
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own people, outstanding figures of culture and arts, as well as culture, features 

of historical development, customs, traditions, folklore, artistic heritage of 

other peoples, their outstanding figures of culture and arts. Students are 

mostly aware of themselves as representatives of a certain culture. Students 

have sufficient knowledge of moral norms, culture of behavior, communication 

and interaction of representatives of different cultural communities. Teenagers 

have some ideas about the values of the personality and culture as a social 

phenomenon, they show some interest in studying the native culture, customs, 

traditions, means of art, as well as the culture of other peoples, their customs, 

traditions, means of art. In most cases, students show respect for the 

uniqueness of the culture of the Ukrainian people and the cultures of other 

peoples, have a sufficient level of formation of value orientations. They are 

sufficiently aware of the need to comply with norms and rules during 

intercultural interaction, mostly show a desire to increase the level of 

knowledge about their own culture and the cultures of other peoples, and so 

on. Students with a medium level of intercultural tolerance show social 

responsibility for their words and actions and demonstrate the ability to 

overcome stereotypes, prejudices, aggression and so on. In the process of using 

the means of musical art during lessons and extracurricular activities, teenagers 

sufficiently perceive cultural diversity and representatives of different cultures, 

demonstrate openness to the culture of other peoples, willingness to get 

acquainted with their cultural heritage, including music. Such qualities as 

patience, lack of anxiety, social flexibility, emotional stability, etc. are mostly 

formed. Students try to control their own emotions, including negative ones 

that may arise in the process of intercultural interaction. 

Low level. Teenagers with a low level of intercultural tolerance are 

characterized by intercultural illiteracy. They have a weak idea of culture, features 

of historical development, customs, traditions, folklore, artistic heritage of their 

own people, prominent figures of culture and arts, as well as culture, features of 

historical development, customs, traditions, folklore, artistic heritage of other 

peoples, their prominent figures of culture and arts. Students have a weak idea of 

themselves as representatives of a particular culture, do not identify themselves 

with a particular culture. Students have a superficial knowledge of moral norms, 

culture of behavior, communication and interaction of representatives of different 

cultural communities. Teenagers have weak ideas about the values of the 

personality and culture as a social phenomenon, show indifference to the study of 

native culture, customs, traditions, means of art, as well as the culture of other 

peoples, their customs, traditions, means of art. They are insufficiently aware of 
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the need to comply with norms and rules during intercultural interaction, do not 

show a desire to increase the level of knowledge about their own culture and the 

cultures of other peoples, and so on. Teenagers are not socially responsible for 

their words and actions and show stereotypical thinking, prejudice against other 

cultures, aggression, and so on. In the process of using the means of musical art 

during lessons and extracurricular activities, adolescents do not have a strong 

interest in cultural diversity and show a low level of readiness to get acquainted 

with the cultural heritage of other peoples, including in the field of musical art. 

Teenagers are marked by intolerance, anxiety, emotional instability, and so on. 

Students have little control over their own negative emotions that may arise in the 

process of intercultural interaction and can provoke conflicts. Such teenagers are 

characterized by selfishness, they are not ready for intercultural interaction. 

Conclusions. Thus, based on the analysis of scientific and pedagogical 

literature, we have identified such criteria for the formation of intercultural 

tolerance of teenagers as cognitive-identification, motivational-value, emotional-

evaluative and behavioral. Comprehensive application of these criteria and 

indicators allows an objective assessment of the level of intercultural tolerance of 

teenagers, identification of the aspects that need improvement, comparison of 

the results obtained during the molding phase of the experiment, drawing 

conclusions about the effectiveness of the proposed methodology. 

The prospects for further research are seen in the substantiation of 

pedagogical conditions for the formation of teenagers’ intercultural tolerance. 
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РЕЗЮМЕ 
Тао Е, Бойченко Марина. Критерии, показатели и уровни сформированности 

интеркультурной толерантности подростков. 
В статье отражены критерии (когнитивно-идентификационный, 

мотивационно-ценностный, эмоционально-оценочный и поведенческий), их 
показатели и уровни интеркультурной толерантности подростков, формируемые 
средствами музыкального искусства. Когнитивно-идентификационный критерий 
представлѐет собой степень глубины и объема знаний подростков, необходимых 
длѐ осознаниѐ себѐ как представителѐ определенной культуры и формированиѐ 
толерантного отношениѐ к другим культурам в мультикультурном пространстве 
учебных заведений и мультикультурного общества в целом. Мотивационно 
ценностный критерий характеризует мотивация подростков к интеркультурному 
взаимодействия, желание изучать культуру, особенности исторического развитиѐ, 
обычаи, традиции, фольклор других культур, познавать выдаящихсѐ деѐтелей 
культуры и искусства, а также ценности других культур и их представителей. 
Эмоционально-оценочный критерий определѐет отношение личности к 
собственной культуре и культуре других народов, а также их представителѐм. 
Поведенческий критерий определѐет тип поведениѐ личности в разных ситуациѐх 
интеркультурного взаимодействиѐ. 

Ключевые слова: интеркультурнаѐ терпимость, подростки, музыкальное 
искусство, критерии, показатели, уровни сформированности интеркультурной 
терпимости подростков. 

АНОТАЦІЯ 
Тао Є, Бойченко Марина. Критерії, показники та рівні сформованості 

інтеркультурної толерантності підлітків. 
У статті висвітлено критерії (когнітивно-ідентифікаційний, мотиваційно-

ціннісний, емоційно-оцінний та поведінковий), їх показники та рівні інтеркультурної 
толерантності підлітків, що формуютьсѐ засобами музичного мистецтва. 
Когнітивно-ідентифікаційний критерій ѐвлѐю собоя міру глибини й обсѐгу знань 
підлітків, необхідних длѐ усвідомленнѐ себе ѐк представника певної культури та 
формуваннѐ толерантного ставленнѐ до інших культур у мультикультурному 
просторі закладів освіти та мультикультурного суспільства в цілому. Показники 
когнітивно-ідентифікаційного критерія вклячаять інтеркультурну грамотність, 
знаннѐ про культуру власного народу, культурну ідентифікація особистості, знаннѐ 
про культуру інших народів, знаннѐ про взаюмодія представників різних культурних 
спільнот, моральних норм, культури поведінки, спілкуваннѐ тощо. Мотиваційно-
ціннісний критерій характеризую мотивація підлітків до інтеркультурної взаюмодії, 
бажаннѐ вивчати культуру, особливості історичного розвитку, звичаї, традиції, 
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фольклор інших культур, пізнавати видатних діѐчів культури й мистецтва, а також 
цінності інших культур та їх представників. Показниками мотиваційно-ціннісного 
критерія слугуять визнаннѐ цінності особистості та культури ѐк соціального 
феномена, інтерес до вивченнѐ рідної культури й культури інших народів, повага до 
їх унікальності, сформованість ціннісних оріюнтацій, здатність долати стереотипи 
тощо. Емоційно-оцінний критерій визначаю ставленнѐ особистості до власної 
культури та культури інших народів, а також їх представників. До показників 
емоційно-оцінного критерія віднесено позитивне сприйнѐттѐ культурного 
різноманіттѐ, відкритість до культури інших народів, емпатійність, емоційну 
стабільність, здатність контролявати емоції тощо. Поведінковий критерій 
визначаю тип поведінки особистості в різних ситуаціѐх інтеркультурної взаюмодії. 
Показники поведінкового критерія охопляять здатність до толерантного 
спілкуваннѐ з представниками інших культур, уміннѐ встановлявати контакт, 
налагоджувати позитивну інтеркультурну взаюмодія, уміннѐ підтримувати 
інтеркультурний діалог тощо. 

Ключові слова: інтеркультурна толерантність, підлітки, музичне 
мистецтво, критерії, показники, рівні сформованості інтеркультурної 
толерантності підлітків. 
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повна відсутність скетової імпровізацій, переважаннѐ співу з текстом, часто дуже 
безглуздого змісту, супроводжуваний криками, іншими шумовими ефектами голосу 
без певної звуковисотності; 2) оріюнтаціѐ на парадоксальний саунд, у ѐкому 
переважаю відчуттѐ ритмо-пластики руху, переданого через своюрідну вокальну 
перкусія; 3) принципова рівноправність голосу вокаліста та музичних інструментів 
длѐ створеннѐ максимальної звукової експресії. 

Ключові слова: фанк, стиль фанк, вокальні особливості, співак, скет, саунд, 
опануваннѐ вокальних особливостей, професійна підготовка. 

 

Постановка проблеми. Загальний культурний розвиток, реформуваннѐ 

вищої освіти й запровадженнѐ нових стандартів вищої освіти в галузі знань 

«Культура і мистецтво» обумовляять необхідність переглѐду методичного 

забезпеченнѐ процесу професійної підготовки майбутніх естрадних співаків. 

Важливоя складовоя розвитку професійної майстерності ю опануваннѐ 

вокальних особливостей різних стилів, зокрема, фанку. Використаннѐ терміну 

«вокальні особливості стиля фанк» обумовлені, передусім, тим, що він 
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передбачаю використаннѐ вокального інтонуваннѐ у визначеному стилі 

музики, відповідно, длѐ здобувачів вищої освіти, ѐкі вивчаять і виконуять 

твори цього стиля, важливими, насамперед, ю саме вокальні особливості 

стиля фанк. Саме тому особливої актуальності набуваять методичні основи 

опануваннѐ вокальних особливостей стиля фанк майбутніми естрадними 

співаками у процесі їх професійної підготовки. 

Аналіз актуальних досліджень. Методологічноя основоя розглѐду 

вокальних особливостей стиля фанк ю дослідженнѐ у сфері джазології. 

Серед фундаментальних мистецтвознавчих праць окреме місце маять 

напрацяваннѐ Т. Адорно (Adorno, 1946) та Й. Бірендта (Berendt, 1992). 

Значний внесок у розробку персонології джазового виконавства здійснила 

М. Вайюр (Weir, 2005). Вагомого методичного значеннѐ набули праці Б. 

Столоффа (Stoloff, 1996). Окремі дослідженнѐ присвѐчені розвитку фанку в 

системі музичного мистецтва (Blesh, 2007). Водночас науково-методичні 

праці, присвѐчені висвітлення методичних засад опануваннѐ вокальних 

особливостей стиля фанк майбутніми естрадними співаками у процесі їх 

професійної підготовки наразі відсутні у вітчизнѐному музично-

педагогічному науковому дискурсі. 

Мета статті полѐгаю в конкретизації особливостей вокалу в стилі фанк 

та визначенні методичних основ їх опануваннѐ майбутніми естрадними 

співаками у процесі їх професійної підготовки. 

Методи дослідження. У дослідженні використано: системно-

аналітичний та порівнѐльно-історичний  методи. Системно-аналітичний 

метод використовувавсѐ длѐ конкретизації особливостей вокалу в стилі 

фанк і визначеннѐ методичних засад їх опануваннѐ співаками; 

порівнѐльно-історичний метод використовувавсѐ длѐ визначеннѐ 

стилістичних особливостей фанку та його диференціації в історичному 

розвиткові джазового мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж характеризувати стильові 

особливості, доцільно конкретизувати виконавську вокально-джазову  

специфіку загалом. У наѐвних наукових працѐх теоретичного й 

методичного характеру з питань вокально-джазової специфіки (М. Вайюр 

(Weir, 2005), Н. Дрожжина, А. Карѐгіна, О. Степурко, Б. Столофф (Stoloff, 

1996), О. Федорченко) представлені різні точки зору на «вокал у джазі». 

Переважна більшість дослідників солідарні в тому, що ці ѐвища 

багатоскладові і далеко не однорідні, ѐк неоднорідне й саме мистецтво 

джазу та джазова стилістика, що маю властивість поширяватисѐ, зокрема, 

на поп-музику та академічну музику. 
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Естетичне «роздвоюннѐ» (Adorno, 1946), властиве джазу, ѐкий 

розвинувсѐ з напівфольклорних імпровізаційних музично-творчих видів XX 

століттѐ, а потім був адаптований до естрадно-комерційної сфери масових 

жанрів, позначаютьсѐ і на різному розумінні вокально-джазового 

виконавства ѐк особливого феномену. 

Вокал у джазі – ѐвище, що народжуютьсѐ в контексті 

переінтонуваннѐ, пов’ѐзаного, передусім, зі стилем (Sargent, 1975). 

Пріоритет стиля у вокалі означаю, що всѐ атрибутика музично-стильового 

комплексу в ньому виражаютьсѐ, ѐк і в будь-ѐкому стильовому ѐвищі, через 

співвідношеннѐ індивідуального та типового. Якщо екстраполявати це на 

вокал у джазі, то це означаю, що цей «стильовий організм» індивідуальний 

і втіляютьсѐ через творчість вокаліста, ѐка ю стилістично-обумовленоя, але 

типізуютьсѐ через комплекс ознак, загальних длѐ даного різновиду 

вокального мистецтва. Це вказую на певну двоїстість самого понѐттѐ «вокал 

у джазі», на ѐке існуять два поглѐди.  

Ідетьсѐ про те, що співак, в ідеалі, повинен віртуозно керувати своїм 

голосом, а це передбачаю володіннѐ вокальноя технікоя; ѐк і будь-ѐкий 

інший музикант, він маю бути музично грамотним; володіти високим рівнем 

сценічної майстерності (Stoloff, 1996). Це об’юктивні вимоги до джазового 

вокаліста-професіонала, що володію відповідними компетенціѐми, 

необхідними длѐ мистецтва джазової вокальної імпровізації. У стильовому 

сенсі цей комплекс відображаю видові особливості сукупного понѐттѐ 

«вокальний стиль», ѐке умовно диференціяютьсѐ за жанровими напрѐмами 

вокального мистецтва: «народний, «академічний», «естрадний». Необхідно 

акцентувати, що «джазовий» напрѐм у переліку відсутній, оскільки 

визначеннѐ його специфіки можливе лише у взаюмозв’ѐзках із іншими 

перерахованими. Основоя длѐ порівнѐннѐ може бути «технологіѐ» вокалу ѐк 

мистецтва сольного співу. Академічні співаки повинні мати поставлений 

голос, у ѐкому головна ѐкість визначаютьсѐ сильним імпедансом. 

Академічний «спів на опорі» – наслідок сильного імпедансу, ѐкий повинен 

мати оперний співак, здатний «змагатисѐ» за силоя звуку з симфонічним 

оркестром. З точки зору вокальної фонації в цих акустичних умовах сильний 

імпеданс виступаю не лише ѐк «сила звуку» голосу, а й ѐк захисний механізм, 

спрѐмований, на думку Р. Юссона, на те, щоб урівноважити значний 

підзв’ѐзочний тиск і відповідно пом’ѐкшити тонус голосових зв’ѐзок. 

У джазовому вокалі, у ѐкому сила співацького голосу також важлива, 

але не ю визначальноя, на першому плані не імпеданс, а «рухливість», а 

також «характеристичність» звуку голосу, ѐкий у принципі не може 
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конкурувати з трубоя чи тромбоном (а мікрофонне посиленнѐ з’ѐвилосѐ 

лише у 30-х роках) (Tagg, 1982). У класичному (традиційному) джазі, 

заснованому на камерній імпровізації на теми-стандарти та свінгуваннѐ, 

голос вокаліста – лише один з тембрів ансамбля, звідки й виникла техніка 

scat-вокалу «інструментального співу», заснованого на наслідуванні тих чи 

інших акустичних інструментів (труба, саксофон та ін.). 

Ще одніюя вагомоя особливістя джазового вокального виконавства 

ю сталість образу співака. Якщо академічний виконавець щоразу 

перевтіляютьсѐ в певний сценічний образ, а в концертно-камерному співі – 

в образ, обумовлений піснея чи романсом, то джазовий виконавець-

вокаліст щоразу репрезентую самого себе. Така персоніфікаціѐ – головна 

відмінна ознака джазового співу. 

Характеризуячи основи джазового вокалу, О. Степурко виділѐю три 

його основні стилістичні особливості: а) парадоксальний саунд, 

б) занижене інтонуваннѐ; в) фразуваннѐ «офф-біт». Під парадоксальним 

саундом розуміютьсѐ використаннѐ оригінальних прийомів вокального та 

шумового інтонуваннѐ, що охопляять широкий діапазон – від пісенної 

кантилени, інструментального скет-співу на склади без тексту до «співів із 

хрипом», звуку «з підвиваннѐм», спеціального «гугнѐвого» звуку, і навіть 

вигуків, позбавлених звуковисотності. Саме за «саундом» відрізнѐятьсѐ та 

миттюво розпізнаятьсѐ індивідуальні особливості джазових вокалістів – 

Л. Армстронга («хриплий» звук, наслідуваннѐ труби), Дж. Лі Хукера 

(«гугнѐвий» звук, наслідуваннѐ саксофон-альту), Х. Вульфа (звук з 

«підвиваннѐм», наслідуваннѐ тромбону). 

Палітра парадоксального саунду у джазових виконавців надзвичайно 

різноманітна. При цьому ѐкість вокалу визначаютьсѐ саме тим, що 

знайдено свій саунд, що базуютьсѐ на природному тембрі та набутій 

техніці, але пофарбовано в неповторні тони. Будь-ѐке наслідуваннѐ тому чи 

іншому співаку в вокально-джазовій культурі не прийнѐто, що визначаю її 

відмінність від стабільних зразків «співів на опорі» або «горлових співів», 

відповідно, в академічному та народному вокальних жанрах. 

Щодо чистоти інтонуваннѐ, то класична джазова «занижена 

інтонаціѐ» – не юдина ознака звуковисотності в мистецтві джазового вокалу. 

Доречніше говорити про мобільність звуковисотного інтонуваннѐ, ѐке в 

парадоксальному саунді може бути ѐк заниженим (блязові форми джазового 

вокалу), так і завищеним (latino-jazz, стиль bossa nova). Іноді звуковисотність 

взагалі порушуютьсѐ ѐк така. Типовим прикладом чого можуть бути «ударні» 
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звучаннѐ голосу у Б. Макферріна, вигуки, крики, що широко застосовуятьсѐ 

майстрами стилів фанк і соул (Дж. Браун, Л. Грехем).  

Щодо техніки off-beat у вокалі в джазі, то вона ю прѐмим 

відображеннѐм свінгу. Інтонуваннѐ ритму в джазі завжди підпорѐдковане 

пластиці несинхронних, що порушуять рівномірну метрику за рахунок синкоп 

та тріолей, перенесеннѐ акцентних долей на слабкі долі розмірів. Іноді цѐ 

техніка зовсім виходить за межі метричної «сітки», що характерно длѐ 

вільних, так званих неакомпанованих, форм джазового виконавства, 

зокрема, вокального. Сформувавшись у своїх основних стилістичних рисах, 

джазовий вокал став класикоя в межах мистецтва «третього» пласту. Його 

почали вивчати й систематизувати, описувати в різних навчальних посіб-

никах, присвѐчених, в основному, техніці скет-імпровізації (Lambert, 2013). 

Будь-ѐке мистецтво імпровізації засноване на поюднанні типових, 

жанрово стійких норм-правил та їх індивідуального творчого втіленнѐ, що 

означаю «свободу» виконавцѐ, ѐкий виступаю в імпровізації двоїсто – ѐк 

автор музики та виконавець одночасно. 

Техніка скет-вокалу ѐк типова ознака джазової імпровізації не 

охопляю всіюї сукупності вокально-джазової стилістики. Скет-імпровізації 

виникали ѐк свого роду квазі-інструментальні каденції-вставки під час 

інтонуваннѐ вербального пісенного тексту. Традиційно вважаютьсѐ, що скет 

сформувавсѐ у стилі бібоп, що виник у 40-ті роки минулого століттѐ ѐк 

альтернатива традиційному свінгу. Джазологи здебільшого вважаять, що 

сам термін «бібоп» отримав назву від скет-поспівки, ѐку використав Діззі 

Гіллеспі. За його легендоя, цѐ назва утвориласѐ ѐк поюднаннѐ складів, 

ѐкими він співав характерний длѐ бібопу музичний інтервал – блязову 

квінту, що з’ѐвиласѐ в доповненнѐ до блязових терцій та септими 

(Lambert, 2013). Попри легенди, ѐкі існуять також про «винайденнѐ» скету 

Луї Армстронгом, генеза скет-вокалу в джазі набагато складніша й 

походить до доджазових і ранньоджазових форм пісенно-танцявального 

музикуваннѐ, прѐмо не пов’ѐзаного зі скет-імпровізаціюя. 

Це відображено, зокрема, у дисертації О. Федорченка, де визначено 

відмінності двох видів скету: «скет інструментальний» – вокаліст прагне 

максимально наблизитисѐ до тембру та звуковидобуваннѐ будь-ѐкого 

музичного інструменту, використовуячи ті самі прийоми, ѐкими 

користуятьсѐ інструменталісти: найпоширеніші мелодійні звороти, стрибки 

на великі інтервали, інструментальна техніка, пасажі, а також свобода 

виконавцѐ у виборі гармонійних, ритмічних, тембрових, інтонаційних та 

артикулѐційних засобів; і «скет неінструментальний» – вокаліст не ставить 
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перед собоя завданнѐ бути схожим на будь-ѐкий музичний інструмент 

(наприклад, наслідуваннѐ звуків живої та неживої природи), але може 

наблизити слухачів до розуміннѐ відмінностей, властивих різним вокалістам, 

тобто національних, гендерних, психологічних та інших особливостей. 

І все ж специфіка джазового вокалу значноя міроя визначаютьсѐ саме 

скетом. Цѐ традиціѐ лише «приписуютьсѐ» Л. Армстронгу, але насправді маю 

більш глибокі витоки, що йдуть у основи джазового музикуваннѐ, зокрема, в 

афроамериканську перкусія. Відтвореннѐ голосом звуків ударних 

інструментів лежить в основі техніки «складового» співу», ѐке ще до 

Л. Армстронга та Е. Фітцджеральд мало своя історія та ѐскравих 

представників (Stoloff, 1996). Манера вокального скет-інтонуваннѐ 

притаманна ѐк власне джазу, так і його витокам, серед ѐких регтайм та 

музичні номери їхньої афроамериканської «менестрільної» драми» рубежу 

XIX – XX століть (Lambert, 2013). Наприклад, майстри регтайму, зокрема, 

Дж. Ролл Мортон, зазначаять, що вони використовували скет-спів у своїх 

фортепіанних імпровізаціѐх ще в 1906-1907 роках (Blesh, 2007).  

Надалі цѐ практика пошириласѐ й на біг-бенди, зокрема на нья-

орлеанський стиль. Як свідчить Дж. Р. Мортон в одному зі своїх інтерв’я, 

джазові музиканти-інструменталісти ще задовго до Л. Армстронга та 

Д. Гіллеспі практикували вокальне скет-виконаннѐ (заготовки) своїх 

імпровізацій, використовуячи їх ѐк окремі фрагменти-приспіви (найчастіше 

перед інструментальноя імпровізаціюя (Berendt, 1992). 

Післѐ бібоп, у ѐкому скет став практично постійним компонентом 

джазового музикуваннѐ, цей вид інструментального вокалу у 60-ті – 70-ті 

роки XX століттѐ своюрідно використовуютьсѐ у стилі фрі-джаз. Порѐд зі 

складовим співом, його представники, зокрема, А. О’Дей, К. МакРей, 

Е. Джефферсон та ін., широко використовували скет-вокал у його 

«неінструментальній» формі (Lambert, 2013). 

У межах фрі-джазу, що зближувавсѐ з академічноя авангардноя 

музикоя, виникаю і принципово нова лініѐ у використанні скет-вокалу, 

пов’ѐзана із scat-адаптаціюя музики класиків. Саме тоді Уорд Свінг у межах 

нестандартної вільної музичної композиції» («an unusually liberal musical 

education») використав ідея «скетового» співу щодо музики І. С. Баха, 

створивши «The Swingle Singers» (Lambert, 2013). 

Поверненнѐ в 70-і роки стиля бібоп, ѐкий у джазовому мистецтві 

стаю загальноприйнѐтим, зробив скет практично обов’ѐзковим 

компонентом джазових композицій-імпровізацій. Одночасно скет 

проникаю і в «суміжні» з джазом форми музикуваннѐ, зокрема, у рок-
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музику: «У зв’ѐзку з цим можна назвати відомого рок-музиканта Діона Ді 

Муччі. Проникненнѐ скета в поп-музику пов’ѐзане з ім’ѐм Джона Полѐ 

Ларкіна, відомого під псевдонімом Джона Скетмена (Lambert, 2013). 

Скет-вокал різноманітний за стилістикоя, причому кожен вокаліст 

обираю своя манеру співу, використовуячи ресурси свого індивідуального 

тембру та діапазону, а також оріюнтуячись на джазові стилі та певні 

інструменти. Наприклад, Елла Фітцджеральд у своюму скет-вокалі 

оріюнтуютьсѐ на тембр тенорового саксофона, обираю длѐ інтонуваннѐ 

відповідні жорсткі губні приголосні «п», «д» («pa»-«di»-«da»-«di»-«da»). 

Використовую Е. Фітцджеральд також артикулѐція, що прийшла з біг-бендів, у 

виглѐді бендінга – своюрідних «поштовхів» на клячових звуках фрази. Длѐ 

інших вокалістів, зокрема, длѐ С. Воан, характерний вибір м’ѐких шиплѐчих 

приголосних «ш», «б» («shu»-«be»-«du»-«bi»), а у фразуванні в імпровізації 

вона оріюнтуютьсѐ на орнаментику типових гармоній бібопу. 

У тріо «Lambert, Hendricks and Ross» акцент робитьсѐ на імітації 

звучаннѐ труби, длѐ чого обираятьсѐ губні склади, ѐкі відповідаять 

амбушярній природі техніки гри на цьому інструменті. У середині 60-х 

років минулого століттѐ популѐрним ставав скет-вокал Б. Картер, ѐка у 

стилістиці оріюнтуютьсѐ на стиль bop, у інтерпретації саксофоніста Дж. 

Колтрейном, длѐ чого використовуятьсѐ переважно крайні регістри 

вокального діапазону, а також властива стиля Дж. Колтрейна ритмічна 

свобода в інтонуванні фраз» (Blesh, 2007). 

Загалом можна визначити «паралельне» існуваннѐ текстового 

джазового вокалу та його скетових форм. Це співвідношеннѐ формувалосѐ 

в ранньоджазовій та навіть доджазовій практиці ѐк афроамериканського, 

так і ювропейського музикуваннѐ, асимільованих на особливий синтетичній 

музично-ментальний ґрунт у джазі. У зв’ѐзку з цим можна вказати на 

існуячі в США традиції, що маять назви «Barbershop Harmony» та «Doo-

Wop» (Tagg, 1982). 

Перша традиціѐ означаю старовинний вид «музики перукарень», що 

йде від практики ренесансного музикуваннѐ англійських міст XVI – XVII 

століть, у ѐкій використовувавсѐ вокал із лятневим або кефарним 

акомпанементом, причому виконавцѐми були самі майстри-перукарі, а 

також їхні кліюнти (Berendt, 1992). Слова пісень та балад виконавці не 

завжди пам’ѐтали, а тому переходили на складовий спів, ѐкий можна 

вважати далеким історичним попередником скету. 

У стилі «Doo-Wop», пов’ѐзаному з афроамериканськими традиціѐми 

виконаннѐ спірічуелс та госпелс, скет використовувавсѐ цілеспрѐмовано, а не 
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спонтанно, ѐк у «Barbershop Harmony», причому у своюрідному 

«вертикальному» поюднанні з текстовим вокалом. Склад таких ансамблів був 

суто a cappellа, іноді з додаваннѐм найпростіших ударних інструментів. 

Ведучий голос, найчастіше середній за теситуроя, виконував ті або інші 

піснеспіви з текстом, а інші голоси оточували його гармонійно й підголосно 

співом на склади «doo» та «wop» (звідси і назва цього стиля) (Berendt, 1992). 

У цілому ж особливості вокалу в джазових стилѐх підпорѐдковані двом 

чинникам: 1) «декларативному», що визначаю специфіку того чи іншого 

музично-творчого виглѐду з поглѐду самих його представників; 

2) «індивідуально-стильового», де на першому плані фігури виконавців, що 

по-своюму трактуять «декларативність» та її ідейно-художні установки в 

залежності від конкретної виконавської ситуації, що визначаютьсѐ безліччя 

впливів та детермінант, – економічних, географічних, психологічних, 

ґендерних тощо. 

У стилі фанк, що поступово набуваю «естрадизованих» форм «R&B» і 

«disco», зберігаятьсѐ традиції гомілетики – проповідництва, ѐке на 

протестантському афроамериканському ґрунті втілено через входженнѐ в 

транс, при ѐкому соліст-вокаліст покликаний передати аудиторії «безвісний» 

сенс інтонуваннѐ, ѐке лише умовно може бути названо вокальним. 

Ця манеру вокалу у стилі фанк по-різному сприйнѐла рок- та поп-

музика. У рок-стилѐх, зокрема в punk-року, переважаю феномен «співака-

крикуна». У стилѐх поп-музики, зокрема, у disco, від стиля фанк перейнѐта 

моторна безупинна пластика нагнітаннѐ напруги, де вокаліст прѐмо передаю 

танцявальні рухи, а його інтонуваннѐ спрѐмовано на їх організація. 

Вокальний стиль фанку, що виник ѐк своюрідна сполучна ланка, що йде 

від джазу, містить, таким чином, основну оріюнтація на ранній джаз у його 

«доскетових» формах. Вокалісти у стилі фанк, що вийшов із гомілетики стиля 

soul у його тісному зв’ѐзку з релігійними співами спірічуелс та госпелс, 

зберігаять естетику та поетику аутентичних форм афроамериканського 

пісенного музикуваннѐ. Проте естрадна комерціалізаціѐ цього стиля, 

адаптованого через рок-н-ролл до потреб та смаків «білої» аудиторії, наклала 

свій відбиток на вокал у стилі фанк. Йдетьсѐ про оріюнтація на пісня-танець у 

її масовому, широко тиражованому виглѐді, де переважаять зовнішні звукові 

ефекти (гучність та ритм), театральний антураж, інструментальна електроніка, 

різні світлові ефекти. 

У комплексі це реалізувалосѐ в поп-стилѐх, «disco» та «R&B», на основі 

ѐких виникав і культивувавсѐ своюрідний естрадно-джазовий (естрадно-

роковий) «теле-жанр» – кліп із його власноя поетикоя та естетикоя.  
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Будучи в стильовому плані перехідним ѐвищем від джазу – до року 

та поп- музики, фанк у частині вокалу виконував своя функція «містка» 

між елітарним мистецтвом джазу (бібоп з його скет-імпровізаціѐми) й 

пісенноя масовоя культуроя, ѐка породила джаз і слугувала впродовж 

його історії джерелом його стилістичного оновленнѐ. 

Оскільки фанк не втрачаю своюї популѐрності, а його стилістичні 

ознаки простежуятьсѐ в популѐрній музиці, методичні основи опануваннѐ 

вокальних особливостей стиля фанк маять беззаперечне значеннѐ у 

процесі професійної підготовки естрадних співаків. 

Серед методичних основ оволодіннѐ вокальними особливостѐми 

стиля фанк ю накопиченнѐ слухацького та виконавського досвіду творів у 

цьому стилі. Цілком очевидно, що длѐ здобувачів освіти це може 

спричинити певне наслідуваннѐ у вокальному виконавстві (особливо – у 

виконанні «стандартів»), що ю нехарактерним длѐ джазу загалом, водночас 

накопиченнѐ досвіду стаю основоя длѐ виробленнѐ свого власного саунду.  

Окремого методичного значеннѐ в оволодінні вокальними 

особливостѐми стиля фанк набуваять вокально-виконавські прийоми: 

офф – біт (створеннѐ метро – ритмічних «конфліктів» через «перенесеннѐ» 

сильних долей на слабкі); лабільне інтонуваннѐ (свідоме заниженнѐ або 

завищеннѐ); шаут – ефекти (викрики). Опануваннѐ співаком означених 

прийомів значноя міроя обумовляю активізація розвитку в естрадно-

джазовому напрѐмі, однак без глибокого усвідомленнѐ природи 

джазового мистецтва означені вокально-виконавські прийоми не 

призведуть до оволодіннѐ особливостѐми стиля фанк. 

Іншоя методичноя основоя опануваннѐ вокальних особливостей 

стиля фанк ю усвідомленнѐ відсутності в означеному стилі чітко вираженої 

переваги вокалу над іншими музичними інструментами, рівноправність та 

рівнозначність вокальної партії та партій музичних інструментів та їх тісний 

взаюмозв’ѐзок. 

Одніюя з основ фанку у вокальному сенсі ю індивідуальний саунд 

виконавцѐ, ѐкий диференціяю його від інших, тому длѐ здобувачів освіти 

важливо напрацяваннѐ на основі аналізу саунду джазових виконавців 

свого власного, неповторного саунду. На його формуваннѐ можуть суттюво 

впливати попередній вокально-виконавський досвід, особливості манери 

виконаннѐ, унікальні тембральні особливості голосу виконавцѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Якщо враху-

вати безліч складових вокалу, представленого в стилі фанк, можна виокре-

мити такі його особливості: 1) вокал у стилі фанк – переважно «неінструмен-
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тальний»; у ньому відсутні ѐк такі скет-імпровізації, а переважаю спів із текс-

том, часто дуже безглуздого змісту, супроводжуваний криками, іншими шу-

мовими ефектами голосу без певної звуковисотності; 2) вокал у стилі фанк 

оріюнтований на парадоксальний саунд, що йде від джазу, але втілено в 

аутентичній афроамериканській манері інтонуваннѐ, де на першому плані – 

відчуттѐ ритмо-пластики руху, переданого через своюрідну вокальну перку-

сія; 3) вокальний саунд у стилі фанк, де переважаять пісенні форми, не 

ділитьсѐ на традиційні джазові приспіви, а ю вокально-інструментальним 

«мікстом», у ѐкому голос вокаліста та інструменти принципово рівноправні та 

виступаять у спільному інтонуванні, мета ѐкого – створеннѐ максимальної 

звукової експресії. Ці ѐкості вокалу у стилі фанк підтверджуятьсѐ навіть термі-

нами англійської мови, у ѐкій длѐ співаків різних жанрів ю окремі слова: ест-

радний виконавець – «crooner» («муркотливий»), оперний співак – «swoo-

ner» («чарівник»), у ритм-енд-блязі та пізніших стилѐх «shouter» («крикун»)». 

Методичні основи опануваннѐ особливостей вокалу у стилі фанк 

визначені накопиченнѐм слухацького й виконавського досвіду в 

означеному стилі, оволодіннѐм вокально-виконавськими прийомами, ѐкі 

традиційно використовуятьсѐ в цьому стилі, напрацяваннѐ 

індивідуального саунду виконавцѐ. Найбільш перспективним напрѐмом 

подальших досліджень вважаюмо розробку педагогічних умов опануваннѐ 

вокальних особливостей стиля фанк здобувачами вищої освіти у процесі 

професійної підготовки, а також розробку навчально-методичного 

забезпеченнѐ цього процесу, ѐка могла би бути використана в закладах 

вищої освіти у процесі підготовки співаків. 
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РЕЗЮМЕ 
Фоломеева Наталья. Методические основы овладениѐ вокальными 

особенностѐми стилѐ фанк в процессе профессиональной подготовки. 
Цель статьи – конкретизациѐ особенностей вокала в стиле фанк и 

определение методических основ их овладениѐ будущими эстрадными певцами в 
процессе их профессиональной подготовки. Методы исследованиѐ: системно-
аналитический и сравнительно-исторический. Особенностѐми вокала в стиле фанк 
ѐвлѐятсѐ: 1) почти полное отсутствие скетовой импровизации, преобладание 
пениѐ с текстом, часто очень нелепого содержаниѐ, сопровождаемое выкриками, 
другими шумовыми эффектами голоса без определенной звуковысотности; 2) 
ориентациѐ на парадоксальный саунд, в котором преобладает чувство 
ритмопластики движениѐ, переданного через своеобразнуя вокальнуя перкуссия; 3) 
принципиальное равноправие голоса вокалиста и музыкальных инструментов длѐ 
созданиѐ максимальной звуковой экспрессии. 

Ключевые слова: фанк, стиль фанк, вокальные особенности, певец, скет, 
саунд, овладение вокальными особенностѐми, профессиональнаѐ подготовка. 

SUMMARY 
Folomieieva Natalia. Methodological bases for mastering the vocal features of the 

funk style in the process of professional training. 
The purpose of the article is to specify the features of funk style vocals and to 

determine the methodological foundations of their mastery by future pop singers in the 
process of their professional training. The following methods were used in the study: 
systems-analytical and comparative-historical. The systems-analytical method was used to 
specify the features of funk style vocals and to determine the methodological principles of 
their mastery by singers; comparative-historical method was used to determine the stylistic 
features of funk style and its differentiation in the historical development of jazz art. The 
practical significance lies in determining the features of funk style vocals, its main features 
and specifying the main methodological foundations of mastering the features of funk style 
vocals by higher education students in the process of professional training. The main features 
of funk style vocals are: 1) almost complete absence of sket improvisations, predominance of 
singing with lyrics, often very meaningless content, accompanied by screams, other noise 
effects of the voice without a certain pitch; 2) focus on the paradoxical sound, which is 
dominated by the feeling of rhythmic plasticity of the movement transmitted through a kind 
of vocal percussion; 3) fundamental equality of the vocalist’s voice and musical instruments 
to create maximum sound expression. These funk style vocal qualities are confirmed even by 
the terms of the English language, in which singers of different genres have separate words: 
pop singer called “crooner”, opera singer called “swooner”, singer in rhythm and blues and 
later styles called “shouter”. Main methodological bases of mastering the features of funk 
style vocals are determined by the accumulation of listening and performing experience in 
this style, mastering the vocal-performing techniques traditionally used in this style, 
awareness of the equivalence of voice and parts of musical instruments, development of 
individual sound of the performer. The most promising area of further research is 
development of pedagogical conditions for mastering the vocal features of the funk style by 
higher education students in the training process and development of educational and 
methodological support for this process, which could be used in higher education institutions 
in the process of professional training of singers. 

Key words: funk, funk style, vocal features, singer, sket, sound, mastering vocal 
features, professional training. 
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ 
 

У статті досліджено розвиток інтелектуально-когнітивних здібностей 
майбутніх фахівців галузі культури та мистецтв. Результати дослідженнѐ проблеми 
інтелекту і творчості надали можливість визначити змістову юдність художньо-
творчих ресурсів та інтегрувати їх у бінарне понѐттѐ – розвиток інтелектуально-
когнітивних здібностей майбутніх фахівців культури та мистецтв. 

Ключові слова: інтелектуально-когнітивні здібності, майбутні фахівці 
культури та мистецтв. 

Постановка проблеми. Трансформації, що відбуваятьсѐ в усіх сферах 

життѐ суспільства, певним чином спрѐмовані на інтелектуальний розвиток 

молоді і творчий потенціал країни. Перехід до нової освітньої парадигми 

супроводжуютьсѐ посиленнѐм уваги до студентської творчості, 

інтелектуальні можливості ѐких у сучасний умовах розглѐдаятьсѐ ѐк 

основний капітал держави. Сучасні заклади вищої освіти маять 

забезпечити системний розвиток художньо-творчих здібностей, а також їх 

удосконаленнѐ та реалізація в практичній діѐльності. За такого підходу 

дослідженнѐ процесу розвитку інтелектуально-когнітивних здібностей 

майбутніх фахівців галузі культури і мистецтв ю актуальним і своючасним. 

Аналіз актуальних досліджень. Інтелектуальний, художній та духовний 

потенціал особистості, феномен інтелектуальності, проблеми, викликані 

наѐвністя певного інтелектуально-творчого мисленнѐ, досліджували 

впродовж ХХ століттѐ вітчизнѐні та зарубіжні вчені, педагоги, психологи,  

з-поміж ѐких: А. Біне, Б. Блум, Д. Векслер, Дж. Гілфорд, О. Кульчицька, 

Р. Мейлі, В. Молѐко, О. Музика, Дж. Рензуллі, Дж. Равен, С. Ріс, Л. Сміт, 

Л. Терман, П. Торренс, Ф. Уільѐмс, К. Хеллер, В. Штерн. У цілому, аналіз 

наукової літератури засвідчую, що проблему розвитку інтелектуально-творчих 

здібностей досліджено науковцѐми на різних рівнѐх, тому наше дослідженнѐ 

певноя міроя доповняю й розширяю попередні наукові розвідки і 

уможливляю вивченнѐ особливостей розвитку інтелектуально-когнітивних 

здібностей майбутніх фахівців галузі культури та мистецтв. 

Мета статті – дослідити та обґрунтувати особливості розвитку 

інтелектуально-когнітивних здібностей майбутніх фахівців галузі 

культури та мистецтв. 
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Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи: теоретичні (аналіз педагогічної та психологічної 

літератури, клячових понѐть), 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. Длѐ дослідженнѐ розвитку 

інтелектуально-когнітивних здібностей майбутніх фахівців галузі культури 

та мистецтв вартісним уважаюмо обґрунтуваннѐ клячових дефініцій, з-

поміж ѐких: «інтелект», «інтелектуальні здібності», «когнітивні здібності». 

Інтелект кожної окремої лядини ю індивідуальноя системоя її 

розумових здібностей і виражаютьсѐ в діѐльності, точніше, в уміннѐх, ѐкі 

відображаятьсѐ в діѐльності. З. Облицова наголошую «За діѐльністя, а за 

певних умов за її наслідками, можна судити про інтелектуальні здібності і 

протіканнѐ розумових процесів у лядини» (Облицова, 2007). Влучним ю 

висловляваннѐ В. Доротяк, ѐка зазначаю, що інтелектуальні здібності ю 

тими глобальним психічними утвореннѐми, ѐкими визначаятьсѐ 

адаптаційні можливості лядини та інтелектуальний напрѐм її діѐльності. 

Так, загальні інтелектуальні здібності, на її думку, «виѐвлѐятьсѐ в 

можливості лядини швидко засвоявати нові знаннѐ і ефективно 

використовувати їх у своїй практичній діѐльності» (Доротяк, 2001). 

Н. Завгороднѐ вважаю, що «інтелектуальні здібності – це здатність 

ефективно виконувати інтелектуальну роботу, ѐка потребую тривалої 

пізнавальної напруги» (Завгороднѐ, 2006).  

Понѐттѐ інтелекту тісно пов’ѐзане з розумовоя діѐльністя, а розум  

лядини характеризуять такі пізнавальні процеси, ѐк творча уѐва, 

спостережливість, логічна пам’ѐть, види мисленнѐ, толерантність тощо. За 

такого підходу ми намагаюмосѐ виховати у студентів уміннѐ знаходити  

складні зв’ѐзки між предметами і ѐвищами навколишнього світу, 

аналізувати мистецькі цінності різних епох і конфесій. Розвиваячи 

мисленнѐ у студентів засобами різних видів мистецтв, ми стимуляюмо їх 

до розуміннѐ інших лядей, навчаюмо бути чуйними, чутливими, добрими 

по відношення до своїх однодумців, товаришів, колег. Якості мисленнѐ – 

основні ѐкості інтелекту. До них відносѐть гнучкість, самостійність, глибину, 

широту, послідовність і деѐкі інші. 

Глибина інтелекту виражаютьсѐ в рухливості мисленнювих процесів, 

умінні враховувати мінливі умови розумових або практичних дій і відповідно 

до цього змінявати способи вирішеннѐ завдань. Глибина інтелекту 
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протистоїть інертності мисленнѐ. «Лядині з інертним мисленнѐм більш 

властиве відтвореннѐ засвоюного, ніж активні пошуки невідомого» 

(Дубасеняк, 2012). Мисленнѐ – один із найважливіших когнітивних процесів, 

що поділѐютьсѐ на три види: наочно-діюве, наочно-образне та абстрактне.  

Доречно наголосити на тому, що від завдань і характеру інформації, ѐку 

лядина піддаю розумовій переробці, залежать логічні операції, ѐкі 

застосовуятьсѐ в конкретній творчій ситуації і сприѐять розвиткові 

інтелектуально-когнітивних здібностей у тій чи іншій сфері інтелектуально-

творчої діѐльності. Глибина інтелекту – це обов’ѐзкова ѐкість творчих лядей, 

ѐка характеризуютьсѐ розвитком їхніх інтелектуально-когнітивних здібностей. 

Інтелектуальні здібності та інтелектуальна діѐльність інтерпретуятьсѐ 

науковцѐми ѐк властивості інтелекту. Інтелектуальні здібності маять цінніс-

ний контекст і характеризуять рівень досѐгненнѐ в інтелектуальній діѐльнос-

ті, тобто виступаять її результативноя характеристикоя. Насамперед, 

розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців культури та мистецтв 

розкриваютьсѐ в процесі ефективності переробки інформації, швидкого та 

адекватного реагуваннѐ на поставлені питаннѐ, створеннѐ хореографічної 

композиції, інтерпретації інтонаційно-образного змісту музичного твору або 

готовності до відтвореннѐ сценічного концепту театрального дійства.  

Інтелектуально-творче середовище мистецьких закладів вищої освіти 

сприѐю розвиткові дивергентних або креативних здібностей студентів, що 

мотивуять їх на створеннѐ різноманітних оригінальних проюктів, презентація 

креативних концепцій із використаннѐм комп’ятерних технологій та 

«хмарних» сервісів, а також мультимедійних засобів навчаннѐ. 

На особливу увагу заслуговую розвиток у студентів комбінаторних та 

процесуальних властивостей інтелекту. Комбінаторні властивості 

уможливляять ідентифікувати різного роду зв’ѐзки, їх закономірності та 

співвідношеннѐ. Незаперечним ю факт, що під час створеннѐ сценічно-

хореографічної композиції студенти намагаятьсѐ поюднувати 

концептуальні та сяжетні ідеї постановки танця або хореографічної 

композиції із власним уѐвленнѐм, виѐвлѐти схожість та відмінність в 

інтерпретації тих чи тих хореографічних рухів. Процесуальним 

властивостѐм інтелекту притаманні процеси, що пов’ѐзані з переробкоя 

інформації, ѐку пропоную викладач, вклячаячи операції, прийоми та 

стратегії інтелектуальної діѐльності особистості. Длѐ цього вартісним 

уважаютьсѐ використаннѐ комплексу інтерактивних методів, ѐкі 

стимуляять і мотивуять студента на інтелектуально-творчі дії. 
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Длѐ нашого дослідженнѐ важливим ю компонент когнітивності (від лат. 

cognitio – пізнаннѐ, вивченнѐ), що «Словник іншомовних слів» інтерпретую ѐк 

пов’ѐзаний з пізнаннѐм, той, що пізнаютьсѐ. «Когнітивним уважаютьсѐ 

пізнавальний процес, під час ѐкого відбуваютьсѐ обробка свідомістя 

інформації, що надходить, її уѐвним перетвореннѐм у знаннѐ, зберіганнѐ й 

використаннѐ накопиченого досвіду в повсѐкденному житті» (Носенко, 2003).  

Когнітивні здібності лядині дано від природи, їх доцільно розвивати, 

починаячи з дитинства і протѐгом усього життѐ. До когнітивних здібностей 

належать: пам’ѐть, увага, почуттѐ, уѐва, логічне мисленнѐ, здатність до 

прийнѐттѐ рішень. Активно розвиваятьсѐ когнітивні здібності у студентському 

віці. Це, насамперед, постійний інтерес до навчаннѐ і того, що відбуваютьсѐ в 

освітньому середовищі. «Засновані на генетичному рівні, когнітивні здібності 

пов’ѐзані з діѐльністя мозку – це психічні функції вищого порѐдку: увага, 

гнозис, сприйнѐттѐ, мова, праксис, інтелект» (Янковчук, 2007). 

Слід зауважити, що когнітивні здібності може розвинути в собі 

практично кожна лядина. Відтак, активна участь у культурно-освітньому 

процесі мотивую розвиток будь-ѐких здібностей, переважно художньо-

творчих. Оволодіннѐ хоча би одніюя з них справлѐю позитивний вплив на 

інші. Наприклад, концентраціѐ уваги під час виконаннѐ хореографічного 

етяду, сценічної презентації музичного твору або виконаннѐ ролі в 

театральній виставі тісно взаюмопов’ѐзані з поліпшеннѐм пам’ѐті. 

Поліпшеннѐ пам’ѐті, у своя чергу, позитивно впливаю на розвиток творчого 

мисленнѐ, оскільки дозволѐю формувати в лядському мозку безліч 

асоціацій щодо будь-ѐкої інформації, що надходить з оточуячого 

культурно-освітнього середовища. 

Слід зазначити, що залученнѐ студентів до колективних форм музичної, 

хореографічної та сценічної діѐльності сприѐю активному розвиткові основних 

пізнавальних функцій, ѐкі необхідні длѐ художньо-творчої діѐльності, а саме: 

уваги, пам’ѐті, обробки та впорѐдкуваннѐ інформації. Досвід доводить: ѐкщо 

у студента слабко розвинена одна або кілька когнітивних функцій, він буде 

зазнавати труднощів у навчанні. Якщо пізнавальні навички не працяять на 

оптимальному рівні, студент потребую корекційної допомоги. Ефективноя 

допомогоя длѐ розвитку основних когнітивних навичок може стати 

корекційно-розвивальна онлайн методика Fast ForWord. 

Вельми цінним із наукової точки зору ю розроблена швейцарським 

філософом та психологом Жаном Піаже теоріѐ когнітивного розвитку особис-

тості, ѐкоя передбачено розвиток усіх розумових процесів, а саме: мисленнѐ, 

пам’ѐті, уваги, уѐви, аналізу, синтезу, порівнѐннѐ, абстрагуваннѐ, конкрети-
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зації, узагальненнѐ тощо. Епістемологічна теоріѐ когнітивного розвитку 

Ж. Піаже спрѐмована на дослідженнѐ розумових здібностей, ѐкі виникаять у 

процесі взаюмодії з навколишнім світом і освітнім середовищем. Безсум-

нівно, відповідно до Ж. Піаже, ми самостійно конструяюмо наші когнітивні 

здібності за допомогоя власних дій у культурно-освітньому середовищі. 

Когнітивні здібності  інтелектуально-творчого потенціалу студентської 

молоді відображаять юдність інтелектуально-творчих властивостей 

пізнавальної сфери майбутніх фахівців культури та мистецтв. За допомогоя 

даного виду інтелектуально-творчого потенціалу мисленнѐ майбутній 

фахівець у сфері культури та мистецтв може знайти шлѐх вирішеннѐ будь-

ѐких творчих проблемних ситуацій, брати активну участь у мистецьких 

заходах у межах закладу освіти, регіону та міжнародних творчих проюктах. 

Підтвердженнѐм цього ю участь студентів Комунального закладу вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради в 

Міжнародному дистанційний фестивалі-конкурсі «KING OF CREATIVITY 2021» 

за підтримки: Міністерства культури України, Національної всеукраїнської 

музичної спілки, Європейської асоціації фольклорних фестивалів, Світової 

організації фольклорних асоціацій, Міжнародного фестивального руху «Stars 

Way», Оргкомітету фестиваля «Квітуча Україна», продясерського центру 

«Impressa». У номінації «Сучасна хореографіѐ» учасники ансамбля сучасного 

танця «Акцент» презентували хореографічні міркуваннѐ за мотивами 

поетичного твору Лесі Українки «Contra spem spero!». Студенти довели 

високий рівень сценічної майстерності, гнучкість, легкість, оригінальність та 

унікальність художньо-творчого мисленнѐ.  

Свідченнѐм високого рівнѐ сценічної та виконавської майстерності 

став виступ учасників ансамбля сучасного танця «Акцент» на 

Міжнародному танцявальному конкурсі «DIVA DANCE», місто Нур-Султан, 

Казахстан. У номінації «Естрадний танець», вікова категоріѐ 16-19 років, за 

високу виконавську техніку колектив отримав Диплом лауреата І ступеня. 

Студенти проѐвили альтернативність, інноваційність, самостійність, 

швидкість, точність під час виконаннѐ концертної програми та 

конструктивність і винахідливість мисленнѐ.  

Розвиток інтелектуально-когнітивних здібностей студентів 

спеціальності «Музичне мистецтво» полѐгаю у презентації великої кількості 

ідей, гіпотез, варіантів, способів, стратегій вирішеннѐ художньо-творчих 

проблем у процесі інтерпретації інтонаційно-образного змісту музичного 

твору. Здібності пропонувати різні види, типи, категорії ідей, дивлѐчись на 

предмет під новим кутом зору, полѐгаять у здатності перебудовуватисѐ 
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під час виконаннѐ завдань, сприѐять легкому переходу від одніюї системи 

дій до іншої, переклячення з одного питаннѐ на інше, прийнѐття нових 

рішень і перебудові ходу свого мисленнѐ під час виконаннѐ завдань, зміні 

своюї позиції, ѐкщо цього потребуять обставини. Зазначені характеристики 

притаманні учасникам Міжнародного фестиваля-конкурсу мистецтв 

«Soloviov art» м. Київ. Учасники фортепіанного дуету Х. Кашубович та 

І. Щомак вибороли І місце в номінації «Інструментальний ансамбль». Ці ж 

студенти на Міжнародному мистецькому конкурсі «Jiskra – 2020» в місті 

Прага (Чехіѐ) вибороли І місце в номінації «Інструментальне мистецтво, 

фортепіанний дует». Студенти презентували технічні можливості в 

оволодінні інструментом, кмітливість, глибину і широту творчого 

мисленнѐ, переважаннѐ дивергентного мисленнѐ над конвергентним. 

На особливу увагу заслуговую діѐльність викладачів спеціальності 

«Сценічне мистецтво», ѐкі зосереджуять увагу на розвиткові у студентів 

здібності пропонувати оригінальні ідеї, що полѐгаять у розвитку креативного 

творчого мисленнѐ, здатності генерувати оригінальні ідеї, думки, рішеннѐ, 

відходити від шаблонів і стандартів у вирішенні проблеми. Найвищим рівнем 

розвитку оригінальності творчого мисленнѐ ю його унікальність – здатність 

пропонувати унікальні ідеї. Ці здібності належать до інтелектуального 

компоненту інтелектуально-творчого потенціалу майбутніх фахівців у сфері 

культури та мистецтв, проѐвлѐятьсѐ в пошуку не одного, а різних варіантів 

вирішеннѐ проблемної ситуації або поставленої задачі. 

Принагідно зазначимо, що студенти навчальної театральної лабораторії 

взѐли участь у І Всеукраїнському фестивалі длѐ дітей та молоді «Маленький 

принц», ѐкий проходив у Київській області. За драматичний колаж «Звірині 

історії», постановка Є. Тищука, учасники колективу вибороли І місце в 

янацькій групі й отримали диплом переможців. Студенти О. Пенѐк, Н. Гакава 

та Д. Голѐна отримали дипломи переможців у номінації «Краще тріо у 

виставі», а студентки – Я. Банга, О. Мацола та студент С. Кожанов стали 

переможцѐми в номінації «Художню слово». За такого підходу  

інтелектуально-когнітивний компонент характеризуютьсѐ ѐк потенційний 

резерв творчих можливостей майбутніх фахівців у сфері культури та 

мистецтв, ѐкі за відповідних умов активізуятьсѐ у стан креативності та 

забезпечуять спрѐмованість на художньо-творчу діѐльність.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

розвиток інтелектуально-когнітивних здібностей майбутніх фахівців 

культури та мистецтв набуваю важливого значеннѐ в контексті 

інноваційного розвитку системи вищої освіти України. Результати 
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дослідженнѐ праць науковців із проблеми інтелекту і творчості та 

практичний досвід студентських ініціатив Комунального закладу вищої 

освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної 

ради надали можливість визначити змістову юдність художньо-творчих 

ресурсів та інтегрувати їх у бінарне понѐттѐ – розвиток інтелектуально-

когнітивних здібностей майбутніх фахівців культури та мистецтв. 

Подальші наукові розвідки можуть бути пов’ѐзані з обґрунтуваннѐм 

педагогічних умов розвитку інтелектуально-когнітивних здібностей 

майбутніх фахівців культури та мистецтв. 
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РЕЗЮМЕ 
Шетеля Наталья. Развитие интеллектуально-когнитивных способностей будущих 

специалистов культуры и искусств.  
В статье исследовано развитие интеллектуально-когнитивных 

способностей будущих специалистов культуры и искусств. Результаты 
исследованиѐ проблемы интеллекта и творчества позволили определить 
содержательное единство художественно-творческих ресурсов и интегрировать их 
в бинарное понѐтие – развитие интеллектуально-когнитивных способностей 
будущих специалистов культуры и искусств. 

Ключевые слова: интеллектуально-когнитивные способности, будущие 
специалисты культуры и искусств. 

SUMMARY 
Shetelya Natalia. Development of intellectual and cognitive abilities of future 

specialists in culture and art. 
The article examines development of intellectual and cognitive abilities of future 

specialists in culture and arts. The results of the study of the problem of intelligence and 
creativity provided an opportunity to determine the semantic unity of artistic and creative 
resources and integrate them into a binary concept – development of intellectual and 
cognitive abilities of future professionals in culture and art. 

The concept of intelligence is closely related to mental activity, and the human mind is 
characterized by such cognitive processes as creative imagination, observation, logical 
memory, types of thinking, tolerance, and so on. With this approach, we try to instill in 
students the ability to find complex connections between objects and phenomena of the 
world, to analyze the artistic values of different eras and religions. By developing students’ 
thinking through various arts, we try to teach them to understand other people, to be 
sensitive, kind to their like-minded people, comrades, colleagues. Qualities of thinking are the 
main qualities of intelligence. These include flexibility, independence, depth, breadth, 
consistency and some others. 

Development of intellectual and cognitive abilities of future specialists in culture and 
arts becomes important in the context of innovative development of the higher education 
system of Ukraine. The results of the study of scientists on the problem of intelligence and 
creativity and practical experience of student initiatives of the Communal Institution of 
Higher Education “Uzhgorod Institute of Culture and Arts” of the Transcarpathian Regional 
Council provided an opportunity to determine the semantic unity of artistic and creative 
resources of future specialists in culture and art. 

Key words: intellectual and cognitive abilities, future specialists of culture and arts. 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ 
 

У статті окреслено сутнісні характеристики світоглѐдної культури 
школѐрів. Визначено світоглѐдну культуру ѐк життѐ лядини у просторі й часі, 
створеного індивідуального образу світу, ѐкий містить структуровані ідеї загальних 
моделей, ѐкі існуять у світі, зокрема, у ѐких визначено особливості ідеального світу, 
суспільства й лядини. Доведено, що світоглѐдна культура особистості формуютьсѐ 
завдѐки отримання світоглѐдних знань, цінностей, переконань, ідеалів, принципів, 
ставленнѐ до світу. Наголошено на важливій ролі мистецтва, ѐке уможливляю 
реалізація цілісного й системного підходу до формуваннѐ світоглѐдної культури 
школѐрів. Закцентовано на тому, що мистецтво маю власний світоглѐдний зміст, в 
основу ѐкого, насамперед, покладено узагальнені ідеї філософської свідомості, 
смисложиттювих оріюнтирів моральної свідомості, концептуальні ідеї релігії та 
узагальнені образи міфології. А отже, головним завданнѐм світоглѐдного змісту 
мистецтва ю формуваннѐ у школѐрів смисложиттювих оріюнтирів. 

Ключові слова: культура, світоглѐд, світоглѐдна культура, школѐрі, музичне 
мистецтво. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства 

об’юктивно актуалізуютьсѐ потреба світоглѐдного самовизначеннѐ 

особистості на основі набуттѐ моральних оріюнтирів в етнокультурній і 

соціокультурній ідентифікації.  

Зіставний теоретико-емпіричний аналіз проблеми формуваннѐ 

світоглѐдної культури учнів основної школи дозволив виѐвити низку 

суперечностей, ѐк-от: 

- між об’юктивноя необхідністя національної самоідентифікації 

суспільства з позицій розуміннѐ духовних традицій української культури 

минулого – з одного боку, та практичним розривом культурної наступності 

в індивідуальному світоглѐді учнівської молоді – з іншого; 

- між соціальноя значимістя цілісної світоглѐдної культури учнівської 

молоді та рівнем практичної готовності вчителів до світоглѐдно виховної 

діѐльності; 

- між об’юктивно високим світоглѐдно розвивальним потенціалом 

української культури та недостатнім рівнем методичної підготовки вчителів 

до розвитку світоглѐдної культури учнів основної школи, у тому числі 

засобами музичного мистецтва. 
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Аналіз актуальних досліджень. Світоглѐдна культура ѐк предмет 

дослідженнѐ привертала увагу соціологів, філософів, педагогів, психологів. 

Так, низка вчених присвѐтила свої наукові праці проблемі світоглѐдної 

культури, а саме В. Андрущенко, І. Зѐзян, Н. Киѐщенко, О. Рудницька, 

Г. Шевченко та ін. (світоглѐдна культура ѐк компонент духовної культури 

особистості); Б. Ананьюв, Л. Божович, Л. Виготський, Б. Додонова, К. Ізард 

та ін. (психологічні аспекти світоглѐдної культури); Р. Арцишевський, 

О. Базавлук, Є. Бистрицький, Н. Микешина, Д. Свириденко, В. Шинкарук та 

ін. (філософські аспекти світоглѐдної культури); В. Анненков, В. Бутенко, 

Н. Миропольська, О. Щолокова та ін. (художньо-естетичний контекст); 

С. Гессен, А. Касьѐн, Н. Менчинська, Т. Мухіна, А. Сущенко, М. Фіцула та ін. 

(педагогічний контекст). 

Мета дослідження – окреслити сутнісні характеристики світоглѐдної 

культури школѐрів. 

Методи дослідження. У статті було використано комплекс взаюмодо-

повняячих методів, а саме теоретичний аналіз, зіставленнѐ, порівнѐннѐ, 

узагальненнѐ, систематизаціѐ, що уможливило з’ѐсуваннѐ сутності 

основоположного понѐттѐ дослідженнѐ «світоглѐдна культура школѐрів». 

Виклад основного матеріалу. Длѐ з’ѐсуванѐ сутнісних характеристик 

світоглѐдної культури школѐрів вважаюмо за необхідне закцентувати увагу 

на тлумаченні складових понѐттѐ, а саме понѐть «культура» та «світоглѐд». 

Так, звернемосѐ до розглѐду терміну «культура». Насамперед, 

розглѐнемо означений термін з філософської точки зору. У 

«Філософському словнику соціальних термінів» зустрічаюмо таке його 

тлумаченнѐ «культура (від. лат. – обробіток, розвиток, вихованнѐ, освіта, 

шануваннѐ) – 1) історично вихідне значеннѐ – обробіток і доглѐд за землея 

(від. лат.); 2) доглѐд, поліпшеннѐ, ушлѐхетняваннѐ тілесно-душевно-

духовних сил, схильностей і здібностей лядини, а отже, і ступінь їх 

розвитку; відповідно розрізнѐять культуру тіла, культуру душі і духовну 

культуру (вже з Цицерона йдетьсѐ про філософія ѐк культуру духу); 

3) сукупність способів і прийомів організації, реалізації та поступу лядської 

життюдіѐльності, способів лядського буттѐ; 4) сукупність матеріальних і 

духовних надбань, виражаячи історично досѐгнутий рівень розвитку 

суспільства і лядини, втілених у результатах продуктивної діѐльності; 

5) локалізоване у просторі та часі соціально-історичне утвореннѐ, що 

специфікуютьсѐ або ж за історичними типами, або ж за етнічними, 

континентальними чи регіональними характеристиками суспільства. У 

найширшому значенні, зафіксованому ще Д. Віко, культура – це те, що 
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творитьсѐ лядиноя, на відміну від того, що творитьсѐ природоя» 

(Філософський словник соціальних термінів, 2002, c. 386). 

У Законі України «Про культуру» зазначено, що культура – це 

«сукупність матеріального й духовного надбаннѐ певної лядської спільноти 

(етносу, нації), нагромадженого, закріпленого та збагаченого протѐгом 

тривалого періоду, що передаютьсѐ від поколіннѐ до поколіннѐ, вклячаю всі 

види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та 

відображаю рівень розвитку ціюї спільноти» (Закон України «Про культуру»). 

У нашому дослідженні ми будемо використовувати визначеннѐ 

понѐттѐ «культура» ѐк сукупність певних реальних «живих» лядських 

знань і вмінь, «закодованих», «зашифрованих», що перебуваять у 

«згорнутому» виглѐді, мов програми в комп’ятері, у мозку (розумі) лядей. 

Культура – це неперервний процес взаюмообміну, під час ѐкого ляди 

збагачуять, удосконаляять та поповняять власні знаннѐ й уміннѐ шлѐхом 

освоюннѐ того, що було створене попередниками та, у своя чергу, власноя 

творчістя поповняять, збагачуять культурну скарбниця свого народу. 

Згідно з логікоя нашого дослідженнѐ звернемосѐ до розтлумаченнѐ 

сутності понѐттѐ «світоглѐд». Світоглѐд стосуютьсѐ культурно-залежної, ѐк 

правило, підсвідомої, фундаментальної організації розуму. Цѐ організаціѐ 

проѐвлѐютьсѐ ѐк набір припущеннѐ або припущень, ѐкі схильні відчувати, 

думати та діѐти в передбачуваних моделѐх. М. Керней зазначаю, що світоглѐд 

ю культурно організованоя макродумкоя, ѐка виступаю динамічно 

взаюмопов’ѐзаними основними припущеннѐми народу, що визначаять 

значну частину своюї поведінки й ухваленнѐ рішень (Kearney, 1984, с. 1). 

До того ж, згідно з М. Кернеюм, «світоглѐд ... складаютьсѐ з основних 

припущень і зображень, ѐкі забезпечуять більш-менш узгоджений, хоча й 

не обов’ѐзково точний спосіб мисленнѐ про світ» (Kearney, 1984, с. 41). 

Інший науковець М. Крафт зазначаю, що «світоглѐд визначаю себе. Він 

установляю межі того, хто і що ѐ ю. Він також визначаю все, що не ю ѐ, 

вклячаячи ставленнѐ до лядського та нелядського середовища. Він 

формую власний поглѐд на Всесвіт, власне уѐвленнѐ про час і простір. Він 

впливаю на особисті норми та цінності (Kraft, 1978, с. 4). 

Частим ю розуміннѐ світоглѐду ѐк релігії чи філософії, наприклад, 

христиѐнський світоглѐд чи реалістичний світоглѐд. Релігіѐ – це справді 

особливо потужна формаційна сила на розум дитини, що, у своя чергу, 

сильно впливаю на світоглѐд дитини. Але існую багато інших факторів 

навколишнього середовища, ѐкі впливаять на дитину, релігія та 

філософія, що ю частиноя конкретного змісту світоглѐду, наприклад, значні 
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відмінності та подібності між африканськими й західними христиѐнами. 

П. Гіберт (Hiebert, 1976) ставитьсѐ до релігії та філософії ѐк до видимих 

виразів світоглѐду.  

Водночас А. Уоллес переконаний, що світоглѐд – це не просто 

філософський побічний продукт кожної культури, ѐк тінь, але й сам скелет 

конкретних когнітивних припущень, на ѐких надбудовуютьсѐ звична 

поведінка. Відповідно, світоглѐд може бути виражений більш-менш 

систематично, у космології, філософії, етиці, релігійному ритуалі, науковій 

вірі тощо, але це маю значеннѐ майже в кожній дії (Wallace, 1970, с. 143). 

У своя чергу, К. Хілл наголошую: «Під "світоглѐдом" маютьсѐ на увазі 

основний спосіб інтерпретації речей і подій, ѐкі пронизуять культуру 

настільки ретельно, що вона стаю концепціюя реальності культури – що 

добре, що важливо, що ю свѐщенним, що ю реальним. Світоглѐд – це 

більше, ніж культура, навіть незважаячи на те, що відмінність між ними 

іноді може бути тонкоя. Це поширяютьсѐ на сприйнѐттѐ часу та простору, 

щастѐ й добробуту. Переконаннѐ, цінності і поведінка культури, що 

випливаять безпосередньо з її світоглѐду.  

Таким чином, можемо з упевненістя стверджувати, що світоглѐд 

виступаю формоя суспільної свідомості лядини. Основними категоріѐми 

світоглѐду ю понѐттѐ «світ» та «лядина». Зауважимо, що саме означені 

понѐттѐ дозволѐять особистості усвідомити власне призначеннѐ та 

сформувати життюві установки.  

До того ж, важливим ю те, що світоглѐд ю ѐк універсальним (інтегрую 

знаннѐ й почуттѐ в переконаннѐ), так і практичним (оріюнтую на розв’ѐзаннѐ 

найсуттювіших проблем лядського існуваннѐ, виражаю норми лядської 

поведінки та сенс життѐ лядини).  

Світоглѐд – це збірка ставленнѐ, цінностей, історій та очікувань щодо 

навколишнього світу, ѐкі інформуять кожну нашу думку та дії. Світоглѐд 

виражаютьсѐ в етиці, релігії, філософії, наукових переконаннѐх тощо. 

Світоглѐд – це те, ѐк культура працяю в індивідуальній практиці.  

У такому контексті актуальним ю понѐттѐ «світоглѐдна культура», а 

також важливим ю її формуваннѐ в учнів основної школи, зокрема 

засобами музичного мистецтва. 

Звернемосѐ до потрактуваннѐ означеного понѐттѐ. Так, О. Шаповал 

переконана, що світоглѐдна культура ю завершеннѐм формуваннѐ цілісного 

світоглѐду особистості, способом внутрішнього впорѐдкуваннѐ взаюмозв’ѐзків 

індивідуального та соціального суб’юктів. До того ж, учена стверджую, що 

світоглѐдна культура – це понѐттѐ, що відображаю певну градація рівнів 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

313 

розвитку світоглѐдної свідомості, співіснуваннѐ її зразків, що відповідаять 

вимогам суспільства і менш прийнѐтних її варіантів (Шаповал, 2000). 

На основі дослідженнѐ особливостей формуваннѐ світоглѐдної 

культури старшокласників у процесі засвоюннѐ знань про лядину і 

суспільство О. Шаповал тлумачить світоглѐдну культуру ѐк «системну 

організація внутрішнього світу особистості, її оріюнтації в природному та 

соціальному середовищі; ѐк спосіб внутрішнього впорѐдкуваннѐ 

взаюмозв’ѐзків індивідуального та соціального суб’юктів. Формуваннѐ 

світоглѐдної культури даю змогу особистості виробити об’юктивне ставленнѐ 

до оточуячого світу, до самої себе, здійснити світоглѐдний вибір, оріюнто-

ваний на загальнолядські й національні цінності» (Шаповал, 2000, с. 17). 

Литовський дослідник А. Бальсіс визначаю світоглѐдну культуру 

особистості ѐк інтелектуальне підґрунтѐ відносин, залежностей і зв’ѐзків, у 

ѐкі вступаю кожна лядина, вироблѐячи, передаячи та застосовуячи на 

практиці світоглѐдні переконаннѐ (Бальсис, 1981). 

Українська вчена Т. Горохівська, вивчаячи особливості формуваннѐ 

світоглѐдної культури майбутніх учителів історії, одним із завдань 

визначила з’ѐсуваннѐ сутності світоглѐдної культури, ѐку потрактовую ѐк 

«специфічну організація внутрішнього світу лядини, що впливаю на 

освоюннѐ особистістя її природного та соціального оточеннѐ, на розвиток і 

реалізація її творчих сил і здібностей» (Горохівська, 2009, с. 8).  

Інша українська дослідницѐ В. Смікал у своїх наукових розвідках 

зверталасѐ до формуваннѐ світоглѐдної культури майбутнього вчителѐ 

саме засобами мистецтва. Відтак, вона вважаю світоглѐдну культуру 

інтегральноя ѐкістя особистості, ѐка охарактеризовую ставленнѐ лядини 

до навколишнього світу, її світоглѐдний потенціал і світоглѐдну 

поінформованість. Учена зазначаю, що світоглѐдна культура складаютьсѐ із 

сукупності знань про лядину та її оточеннѐ, методу мисленнѐ, світоглѐдних 

цінностей та світоглѐдної активності особистості (Смікал, 2002). 

На підставі зазначеного вище та в результаті зіставного аналізу 

наукових джерел із досліджуваної проблеми визначаюмо, що світоглѐдна 

культура ю багатокомпонентним та інтегративним особистісним утвореннѐм, 

що ю невід’юмним від загальнолядської культури та ѐке характеризуютьсѐ 

наѐвністя достатнього запасу знань, переконань, навичок і норм діѐльності, 

поведінки в поюднанні з досвідом творчої діѐльності.  

Вважаюмо, що світоглѐдна культура особистості ю стійкоя системоя 

ставленнѐ лядини до дійсності, у формуванні ѐкого беруть участь знаннѐ, 

що відображаять спрѐмованість поведінки та діѐльності, ѐкі втіляятьсѐ у 
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відповідних справах, учинках і ціннісних оріюнтаціѐх. А відтак, становленнѐ 

світоглѐдної культури особистості передбачаю, насамперед, формуваннѐ в 

неї уѐвлень про категорії миру, життѐ, життютворчості у процесі 

повсѐкденної діѐльності. 

На наш поглѐд, світоглѐдна культура особистості складаютьсѐ з таких 

моментів, ѐк: 

- система уѐвлень про навколишній природний і соціальний світ та 

місце лядини в ньому; 

- ставленнѐ лядини до дійсності та самої себе; 

- життюві позиції, ціннісні оріюнтації, переконаннѐ та ідеали 

особистості; 

- культура мисленнѐ, в основу ѐкої покладено принципи пізнаннѐ 

дійсності, уміннѐ розуміти її специфічні та загальні риси. 

У контексті даного дослідженнѐ вважаюмо за необхідне звернутисѐ 

до визначеннѐ функцій світоглѐдної культури особистості. О. Шаповаль до 

таких відносить освітньо-пізнавальну (гарантую формуваннѐ в учнівській 

свідомості актуальної картини світу, культури мисленнѐ); визначально-

детермінуячу (визначаю спрѐмованість світоглѐду особистості, 

відповідність світоглѐду інтересам особистості, її життювому 

самовизначення); регулѐтивно-коректуячу (уможливляю регуляваннѐ 

ставленнѐ особистості до світу, слугую формування цілісної та стійкої 

життювої позиції); діагностично-прогностичну (даю змогу зрозуміти, 

усвідомити сутність і взаюмозв’ѐзок ѐвищ дійсності й передбачити 

тенденції їх розвитку); виховну (допомагаю розвивати гуманістичні поглѐди 

особистості, прилучати її до надбань світової культури, збагаченнѐ 

духовних цінностей, формувати життюву та соціальну позиції, соціальну 

компетентність); розвивальну (вказую на те, що світоглѐдна культура 

особистості ю фактором її подальшого розвитку, стрижнем життютворчості; 

соціально-адаптивну (зоріюнтовую на гармонійне узгодженнѐ соціальних, 

групових і особистісних поглѐдів, інтересів, запитів, на гуманізація 

стосунків між лядьми) (Шаповал, 2000). 

Проведений нами аналіз психолого-педагогічної та філософської 

літератури дозволив визначити такі функції світоглѐдної культури: 

1) пізнавальна, що спрѐмована на прилученнѐ особистості до духовно-

соціальних цінностей суспільства й розвитку світоглѐдної культури; 

2) ціннісна, ѐка сприѐю перетворення сукупності знань на 

переконаннѐ через діѐльність, а також моральо-ціннісному 

самовизначення особистості; 
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3) культуровідповідна, ѐка спрѐмована на збереженнѐ, розвиток 

культури й саморозвиток особистості; 

4) адаптивна, що виражаютьсѐ в соціальній активності особистості, 

адаптаціѐ індивіда; 

5) інтегративна, ѐка проѐвлѐютьсѐ у взаюмозв’ѐзку з усіма 

компонентами загальної культури особистості. 

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Таким 

чином, світоглѐдну культуру можна визначити ѐк життѐ лядини у просторі 

й часі, створененнѐ індивідуального образу світу, ѐкий містить 

структуровані ідеї загальних моделей, що існуять у світі, зокрема, у ѐких 

визначено особливості ідеального світу, суспільства й лядини. 

Світоглѐдна культура особистості формуютьсѐ завдѐки отримання 

світоглѐдних знань, цінностей, переконань, ідеалів, принципів, ставленнѐ до 

світу. Формуваннѐ світоглѐдної культури особистості також передбачаю 

емоційно-вольові установки та мотиви індивіда, без ѐких процес оволодіннѐ 

знаннѐми, формуваннѐ переконань та ідеалів у ціннісному та світоглѐдно 

оріюнтованому освітньому процесі школи не може бути ефективним. 

Особиста світоглѐдна культура – це фундаментальна, цілісна, універсальна й 

інтегративна особистісна характеристика. Духовним центром у її 

психологічній структурі ю ціннісне ѐдро, ѐке визначаю природу світоглѐду та 

зміст світоглѐду в житті лядини, зміцняю її особисті моральні, етичні й 

естетичні, професійні, етно та соціокультурні світоглѐдні оріюнтації. На їх 

підставі формуютьсѐ світоглѐдна позиціѐ, що визначаю зміст поглѐдів і 

переконань, соціальних поглѐдів і моральних принципів поведінки у світо-

глѐдній оріюнтації ставленнѐ особистості до суспільства, інших лядей та самої 

себе під час пізнавальної, комунікативної та професійної діѐльності в соціумі. 

На завершеннѐ нашого дослідженнѐ наголосимо на важливій ролі 

мистецтва, ѐке уможливляю реалізація цілісного й системного підходу до 

формуваннѐ світоглѐдної культури школѐрів. Незаперечним ю той факт, що 

мистецтво розуміютьсѐ ѐк феномен культури, у ѐкому зафіксовано й 

виражено досвід світоглѐдного самовизначеннѐ. А відтак, це ю важливим 

длѐ всебічного гармонійного розвитку школѐра, виробленнѐ в нього 

ціннісних установок, загально прийнѐтої культури. 

До того ж, зазначимо, що мистецтво маю власний світоглѐдний зміст, 

в основу ѐкого, насамперед, покладено узагальнені ідеї філософської 

свідомості, смисложиттювих оріюнтирів моральної свідомості, 

концептуальні ідеї релігії та узагальнені образи міфології. А отже, головним 
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завданнѐм світоглѐдного змісту мистецтва ю формуваннѐ у школѐрів 

смисложиттювих оріюнтирів. 

Таким чином, одним з провідних факторів, ѐкі посиляять та 

інтенсифікуять процес формуваннѐ світоглѐдної культури школѐрів, 

виступаю музичне мистецтво, що сприѐю розширення можливостей його 

художнього пізнаннѐ, асоціативної уѐви.  
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РЕЗЮМЕ 
Чистякова Ирина, Ян Цзинвен. Основные характеристики мировоззренческой 

культуры школьников.  
В статье описаны основные характеристики мировоззренческой культуры 

школьников. Определена сущность мировоззренческой культура как жизнь человека 
в пространстве и времени, созданного индивидуального образа мира, который 
содержит структурированные идеи общих моделей, которые существуят в мире, в 
частности, что определѐет особенности идеального мира, общества и человека. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text
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Доказано, что мировоззренческаѐ культура личности формируетсѐ путем 
получениѐ знаний мировоззрениѐ, ценностей, убеждений, идеалов, принципов, 
отношениѐ к миру. Подчеркиваетсѐ важнаѐ роль искусства, что позволѐет 
реализовать целостный и систематический подход к формирования 
мировоззренческой культуры школьников. Закреплено, что искусство имеет свое 
собственное идеологическое содержание, которое основано на обобщенных идеѐх 
философского сознаниѐ, семантической ориентации морального сознаниѐ, 
концептуальных идеѐх религии и обобщенных образах мифологии. Таким образом, 
основнаѐ задача содержаниѐ мировоззрениѐ в искусстве состоит в том, чтобы 
сформировать семантическуя ориентация среди школьников. 

Ключевые слова: культура, перспективы, мировоззрение, студенты, музыка. 

SUMMARY 
Chystiakova Iryna, Zinven Jan. Essential characteristics of schoolchildren’s worldview 

culture. 
The article outlines essential characteristics of schoolchildren’s worldview culture. 

Worldview culture is defined as a person’s life in space and time, a created individual image 
of the world, which contains structured ideas of general models that exist in the world, in 
particular, in which the features of the ideal world, society and man are defined. It has been 
proved that the worldview culture of an individual is formed in the process of acquisition of 
worldview knowledge, values, beliefs, ideals, principles, and attitudes towards the world. 
Individual’s worldview culture formation also involves emotional and volitional attitudes and 
motives of the individual, without which the process of mastering knowledge, forming beliefs 
and ideals in the value-based and worldview-oriented educational process of the school 
cannot be effective. Personal worldview culture is a fundamental, integral, and universal 
personal characteristic. The spiritual center in its psychological structure is the value core, 
which determines the nature of the worldview and its content in a person’s life, strengthens 
his personal moral, ethical and aesthetic, professional, ethnic and sociocultural worldview 
orientations. Based on them, a worldview position is formed, which determines the content 
of views and beliefs, social views and moral principles of behavior in the worldview 
orientation of an individual’s attitude towards society, other people and himself during 
cognitive, communicative and professional activities in society. 

The important role of art is emphasized, which enables implementation of a holistic 
and systematic approach to the formation of schoolchildren’s worldview culture. Emphasis is 
placed on the fact that art has its own worldview content, which is primarily based on the 
generalized ideas of philosophical consciousness, meaningful guidelines of moral 
consciousness, conceptual ideas of religion, and generalized images of mythology. And 
therefore, the main task of the worldview content of art is formation of meaningful life 
orientations in schoolchildren. 

Key words: culture, worldview, worldview culture, schoolchildren, musical art. 
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ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ 

ХАРАКТЕР ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

У статті висвітлено еколого-технологічні особливості та практико-
оріюнтований характер підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 
Встановлено, що їх підготовка вимагаю наѐвності професійно оріюнтованої 
інфраструктури, різноманіттѐ специфічного обладнаннѐ, спорѐдженнѐ, техніки, 
засобів тощо. Розкрито, що важливим аспектом практичної підготовки 
рѐтувальників ю організаціѐ безпечної роботи з пожежно-рѐтувальноя технікоя та 
інструментом. Передбачено, що екологічні проблеми, необхідність їх розв’ѐзаннѐ 
визначаять не тільки основні напрѐми, але і стратегія змістово-смислової 
діѐльності курсанта з метоя забезпеченнѐ постійного особистісного розвитку в 
сфері екології, розкриттѐ значущості природоохоронної діѐльності ѐк основи 
збереженнѐ сучасної цивілізації. Доведено ефективність використаннѐ широкого 
спектру технологій: модульної, проектної, технології колективного навчаннѐ, 
різнорівневого навчаннѐ. Встановлено значущість спеціальних професійних 
технологій підготовки фахівців-рѐтувальників. Виокремлено еколого-технологічні 
особливості практичної підготовки рѐтувальників, що підвищуять її ефективність. 

Ключові слова: екологіѐ, технології, особливості, практико-оріюнтований 
характер, підготовка, майбутні фахівці, рѐтувальники, ДСНС, цивільний захист. 

 

Постановка проблеми. На початку ХХІ століттѐ різке погіршеннѐ 

екологічної, економічної та політичної ситуації підвищило кількість 

катастроф природного, екологічного, техногенного, воюнного, соціального, 

епідеміологічного характеру. 

Виживаннѐ лядини та лядської цивілізації в умовах надзвичайних 

ситуацій маю не регіональний, а світовий масштаб, а отже, належить до 

глобальних проблем сучасності. Захист лядини від існуячих чи 

потенційних загроз у природній, екологічній, соціальній, техногенній та 

воюнних сферах – першорѐдне завданнѐ політики держави, ѐке виконуять 

фахівці аварійно-рѐтувальних служб. 

В Україні потреба в кваліфікованих фахівцѐх аварійно-рѐтувальних 

служб досить висока. За даними ДСНС України, білѐ 40% особового складу 

підрозділів аварійно-рѐтувальних служб на сьогоднішній день не 
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укомплектовано професійними рѐтувальниками та пожежниками (Демент 

2018, Молодика 2014). 

Реформуваннѐ служб ДСНС України, переоснащеннѐ аварійно-

рѐтувальних сил країни новоя технікоя, впровадженнѐ нових технологій 

призвело до необхідності підготовки фахівців нової формації, ѐкі володіять 

сучасними способами веденнѐ аварійно-рѐтувальних робіт та вміять 

використовувати новітня техніку та технології. 

Проблеми підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту в закладах 

вищої професійної освіти практично не розглѐдалисѐ у науково-дослідних 

роботах вітчизнѐних учених, оскільки національна служба порѐтунку існую 

офіційно лише з 1992 року. Дослідження загальних питань підготовки 

фахівців длѐ роботи в умовах екстремальних ситуацій присвѐчено наукові 

дослідженнѐ з проблем адаптації та поведінки особистості в екстремальних 

умовах (Андріюнко 2012, Євдін 2016, Коваль 2017, Коваль 2019, Молодика 

2014 та ін.), організації безпечної життюдіѐльності та здорового способу життѐ 

(Демент 2018, Пономаренко 2021, Сухара 2015, Литвиновський 2019), 

безпечної активності лядини в різних життювих ситуаціѐх (Гора 2013, 

Дерев’ѐнко 2019, Злотніков 2002, Козѐр 2017, Литвин 2016, Мандрик 2014 та 

ін). Важливі методичні рекомендації щодо безпечних прийомів роботи 

рѐтувальників, про методи наданнѐ першої допомоги постраждалим, про 

виживаннѐ в умовах катастрофи, організації порѐтунку містѐтьсѐ у навчальних 

посібниках та монографіѐх (Безуглов 2012, Бойчук 2020, Васильюв 2019). 

Проте існую низка проблем організаційно-педагогічного характеру щодо 

практико-оріюнтованої підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту ѐк 

етапу безперервної професійної підготовки. Тому визначальним в підготовці 

майбутнього фахівцѐ цивільного захисту, згідно компетентнісної моделі 

підготовки фахівцѐ маю стати його ставленнѐ до екологічної ситуації, знаннѐ в 

сфері взаюмовідносин суспільства і природи. 

У зв᾿ѐзку з цим професійна підготовка фахівців-рѐтувальників 

побудована у нашому дослідженні з дотриманнѐм подвійної 

обумовленості: з одного боку, на основі загальних педагогічних принципів, 

ѐкі ю фундаментом підготовки за будь-ѐкими професіѐми, а з іншого, з 

урахуваннѐм своюрідності професії фахівців аварійно-рѐтувальних служб з 

урахуваннѐм екологічної складової. 

Виклад основного матеріалу. Будь-ѐка професійна освіта будуютьсѐ на 

принципі тісного взаюмозв᾿ѐзку теорії та практики, оскільки її педагогічна 

сутність полѐгаю у цільовій спрѐмованості освітніх програм на реалізація 

отриманих з різних навчальних дисциплін знань, умінь та навичок з 
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практичної професійної діѐльності. Отже, навчальна інформаціѐ не ю 

самоцілля навчаннѐ, а засобом освоюннѐ та розуміннѐ професійної діѐльності. 

Професійна підготовка рѐтувальників також маю динамічний і 

практико-оріюнтований характер, оскільки їхнѐ професійна працѐ 

передбачаю вирішеннѐ конкретних оперативних і бойових завдань у 

екстремальних умовах, що постійно зміняятьсѐ. Цѐ специфічна 

особливість професії значноя міроя впливаю на організація теоретичного 

та практичного навчаннѐ фахівців. 

Насамперед вона вимагаю наѐвності професійно оріюнтованої 

інфраструктури, різноманіттѐ специфічного обладнаннѐ, спорѐдженнѐ, 

техніки, засобів тощо: спеціальних кабінетів з усіх видів професійної 

підготовки, спецлабораторій, майданчиків, полігонів, тренувальної вежі; 

басейну, спортзалів, стадіонів; автодрому, скеледрому; кімнати 

психологічного розвантаженнѐ; кімнати відпочинку; душових; їдальні, 

буфета; бібліотеки, відеотеки; медичного кабінету; спеціальної пожежно-

рѐтувальної техніки та машин; справного рѐтувального спорѐдженнѐ, 

обладнаннѐ та інструменту; навчально-методичної та довідкової 

літератури; сучасної комп᾿ятерної техніки, мультимедіакомплексів, 

доступу до Інтернет (Андріюнко 2012, Гора 2013, Коваль 2017, Козѐр 2017). 

Важливим аспектом практичної підготовки рѐтувальників ю 

організаціѐ безпечної роботи з пожежно-рѐтувальноя технікоя та 

інструментом. Длѐ вирішеннѐ цього завданнѐ використовуютьсѐ система 

допусків до роботи зі спецобладнаннѐм. Курсанту дозволѐютьсѐ робота зі 

спецтехнікоя тільки післѐ здачі відповідного заліку.  

Екологічні проблеми, необхідність їх розв’ѐзаннѐ визначаять не 

тільки основні напрѐми, але і стратегія змістово-смислової діѐльності 

курсанта з метоя забезпеченнѐ постійного особистісного розвитку в сфері 

екології, розкриттѐ значущості природоохоронної діѐльності ѐк основи 

збереженнѐ сучасної цивілізації. Це пов᾿ѐзано з формуваннѐм додаткового 

психологічного ресурсу − екологічної компетентності, і, отже, з еколого-

технологічними особливостѐми компетентнісного підходу до освітнього 

процесу (Пономаренко 2021, Сухара 2015). 

Співвідношеннѐ теоретичного та практичного навчаннѐ фахівців 

аварійно-рѐтувальних служб ДСНС маю бути зміщене у бік практики, 

оскільки длѐ ціюї професії характерна висока оперативність роботи. Велика 

кількість практичних занѐть гарантую найкращу ѐкість засвоюннѐ 

професійних технологій. 
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Практична підготовка фахівців завжди будуютьсѐ на теоретичній базі, 

ѐка маю професійну спрѐмованість. Теоретичне навчаннѐ вклячаю 

профільні навчальні курси з загальнотеоретичних і фахових дисциплін. 

Теоретичне навчаннѐ дозволѐю курсантам зрозуміти теоретичні засади та 

принципи роботи зі спеціальноя пожежно-рѐтувальноя технікоя, 

обладнаннѐм та інструментом, освоїти правила безпеки та виробничі 

технології (Безуглов 2012, Євдін 2016). 

Теоретична та практична підготовка курсантів загалом маю 

формувати: систему наукових знань, що стосуятьсѐ обраної професії; 

способи професійної діѐльності та прийнѐттѐ рішень у типовій ситуації; 

ставленнѐ до світу, природи, лядей, професійної праці. 

Еколого-технологічний аспект підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту передбачаю широкий спектр педагогічних форм, 

методів та технологій навчаннѐ, ѐк способів здійсненнѐ освітнього процесу.  

Багаторівневість та багатопрофільність професійної підготовки майбут-

ніх фахівців цивільного захисту передбачаю використаннѐ широкого спектру 

технологій. Вибір технології − важливий компонент організації навчального 

процесу та педагогічна умова його ефективності. Він визначаютьсѐ цілѐми, 

завданнѐми та змістом навчаннѐ, а також інтелектуальноя та психологічноя 

готовністя курсантів. Важливим критеріюм ефективності технології ю ступінь 

засвоюннѐ ними знань, їх розуміннѐ навчального матеріалу, що вивчаютьсѐ 

(Бойчук 2020, Васильюв 2019, Гора 2013, Козѐр 2017). 

До таких технологій віднесено модульну технологія. Технологія 

модульного навчаннѐ вперше розроблено та викладено П. Цѐвічене ѐк 

альтернативу традиційному навчання. Її сутність полѐгаю у досѐгненні цілей 

навчаннѐ через її самостійне плануваннѐ та можливість контролявати. 

Модуль ю інформаційним блоком знань та відповідноя технологіюя 

оволодіннѐ ними. Модульне навчаннѐ дозволѐю індивідуалізувати роботу з 

курсантами, розвиваю в них навички самостійної роботи та самоконтроля, 

активізую процес навчаннѐ, встановляячи між викладачем та курсантами 

рівноправні відносини. Технологіѐ модульного навчаннѐ легко застосовуютьсѐ 

у закладах вищої професійної освіти і значно підвищую ефективність навчаннѐ 

та професійної підготовки. Можливість варіявати модулі за професійним 

профілем підготовки даю викладачеві повну свободу при створенні, 

наприклад спецсемінарів з дисципліни. Модульна технологіѐ сприѐю 

розвитку диференційованості та варіативності навчаннѐ.  

Модульне навчаннѐ ю прийнѐтним длѐ всіх дисциплін, але проблема 

полѐгаю в тому, що викладачеві потрібно побудувати інформаційні блоки так, 
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щоб навчаннѐ мало послідовний, логічний і взаюмопов᾿ѐзаний характер. 

Важливе значеннѐ маю також співвідношеннѐ обов᾿ѐзкових та спеціальних 

модулів дисципліни, тому при відборі змісту модулів необхідно 

дотримуватись вимог освітніх та професійних стандартів. Будь-ѐкий модуль 

маю бути забезпечений технологіюя його вивченнѐ та проміжного контроля 

засвоюннѐ знань. Це можуть бути контрольні питаннѐ за темами, кросворди, 

тести, опорні конспекти, схеми, таблиці, сторінки робочих зошитів із 

завданнѐми, зокрема з екологічної проблематики та ін.  

Длѐ підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту застосовано 

технологія проектної діѐльності, оріюнтовану на проблемне навчаннѐ, 

технологія різнорівневого навчаннѐ, технологія колективного навчаннѐ, 

оріюнтовані на особистість майбутнього фахівцѐ цивільного захисту. 

Технологія проектної діѐльності вперше було запропоновано Д. Дьяї 

та його послідовником У. Кілпатріком, ѐкий розробив метод проектів. 

Відповідно до ціюї технології навчаннѐ маю проводитисѐ з урахуваннѐм 

інтересів та цілей особистості, що відповідаю її потребам. Суть технології 

полѐгаю в тому, що здобувач повинен виділити в темі проблему, потім 

вирішити її та отримати результат. Таким чином, технологіѐ проектної 

діѐльності спрѐмована насамперед на розвиток у здобувачів навичок 

науково-дослідної діѐльності.  

У ході дослідженнѐми нами застосовано практико-оріюнтовані, 

дослідницькі, інформаційні, творчі та рольові проекти. Проекти можуть 

реалізовуватисѐ в рамках одніюї або кількох навчальних дисциплін та 

здійсняватисѐ під керівництвом одного чи кількох викладачів. Формами 

презентації проектів ю наукова доповідь, ділова гра, спектакль, екскурсіѐ, 

інсценуваннѐ, спортивна гра, ігри із залом, прес-конференціѐ та ін. 

Різноманітність форм проектної технології розвиваю творчі здібності не 

лише курсантів, а й викладачів. Длѐ підготовки рѐтувальників технологіѐ 

проектної діѐльності цікава тим, що вона, по-перше, практико-оріюнтована, 

може застосовуватисѐ на практичних занѐттѐх, по-друге, розвиваю у них 

морально-вольові професійно значущі особисті ѐкості та комбіноване 

мисленнѐ (дивергентне) та конвергентне. 

Технологіѐ проектної діѐльності ю особистісно-оріюнтованоя 

технологіюя, оскільки вона сприѐю розвитку комунікативних навичок 

особистості, волі, пам᾿ѐті, самостійності. Вона дозволѐю створити такі 

організаційно-педагогічні умови, за ѐких навчаннѐ здійсняютьсѐ з 

урахуваннѐм індивідуальних особливостей лядини. Проте проблемоя 

технології ю складність виділеннѐ критеріїв оцінки проекту та великий обсѐг 
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підготовчої роботи. Виходѐчи з цього застосуваннѐ ціюї педагогічної 

технології не може бути тільки на одному занѐтті (крім мініпроектів), і 

більше підходить длѐ позааудиторної роботи з навчальної дисципліни. 

Технологіѐ колективного навчаннѐ маю значеннѐ длѐ навчально-

професійної діѐльності рѐтувальників, оскільки одніюя із значущих 

особистісних ѐкостей фахівців ДСНС ю вміннѐ працявати в команді та 

надавати взаюмодопомогу. Крім засвоюннѐ навчального матеріалу, вона 

дозволѐю розвивати у курсантів комунікативні вміннѐ та взаюморозуміннѐ. 

Технологіѐ була винайдена А. Рівін та заснована на принципі 

взаюмонавчаннѐ. Цѐ технологіѐ широко застосовуютьсѐ під час занѐть з 

організаціюя роботи у парах. Як і попередні технології, вона оріюнтована на 

розвиток особистості здобувача, актуалізація його досвіду та знань при 

вирішенні певного практичного завданнѐ. Курсант одночасно виступаю у 

ролі викладача, у ролі здобувача, оціняю свої та чужі результати 

навчальної та професійної діѐльності. У підготовці рѐтувальників технологіѐ 

може бути застосована на занѐттѐх із усіх дисциплін. Висока ефективність 

засвоюннѐ знань через використаннѐ технології колективного навчаннѐ 

значно підвищую ѐкість підготовки фахівців длѐ служб ДСНС 

(Дерев’ѐнко 2019, Злотніков 2002, Литвин 2016). 

Технологіѐ різнорівневого навчаннѐ застосовуютьсѐ в освітніх закладах 

усіх рівнів. Сутність технології полѐгаю у диференціації курсантів за рівнем 

їхньої підготовки: кожному курсанту длѐ вивченнѐ навчального матеріалу 

відводитьсѐ час, що відповідаю його здібностѐм та можливостѐм. Позитивним 

моментом технології ю те, що вона гарантую повне засвоюннѐ базового обсѐгу 

програмного матеріалу з дисципліни. Найнижчим рівнем програмного 

матеріалу завдань ю рівень державного стандарту. Така технологіѐ 

застосовуютьсѐ і щодо теми, і під час контроля її засвоюннѐ. Технологіѐ 

різнорівневого навчаннѐ розрахована на конкретного курсанта, оскільки 

дозволѐю здійснявати індивідуальний підхід у їх навчанні з урахуваннѐм 

інтелектуальної та психологічної готовності; формую у них навички 

самостійності. Технологіѐ різнорівневого навчаннѐ підходить длѐ різних 

моделей підготовки та освітніх закладів, у тому числі длѐ підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. У підготовці рѐтувальників технологіѐ 

може застосовуватисѐ щодо фахових дисциплін, в теоретичній і практичній 

підготовці, аудиторній та позааудиторній самостійній навчальній діѐльності, а 

отже можливим ю застосуваннѐ екологічного матеріалу. 

Порѐд із загальними педагогічними технологіѐми навчаннѐ длѐ 

реалізації цілей та змісту підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 
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використовуятьсѐ спеціальні професійні технології підготовки фахівців. До 

технологій порѐтунку належать різноманітні пошуково-рѐтувальні роботи: 

пошуково-рѐтувальні роботи під час дорожньо-транспортних пригод; 

пошуково-рѐтувальні роботи під час обваленнѐ будівель та споруд; 

пошуково-рѐтувальні роботи в акваторії; пошуково-рѐтувальні роботи у 

природному середовищі; пошуково-рѐтувальні роботи у техногенній зоні 

(Безуглов 2012, Гора 2013, Демент 2018, Молодика 2014). 

Основними технологіѐми у пошуково-рѐтувальних роботах при ДТП ю 

технології стабілізації транспортного засобу та технологіѐ розблокуваннѐ 

постраждалих. Обидві технології вимагаять застосуваннѐ великої кількості 

аварійно-рѐтувального інструменту та пристроїв. При сильних травмах та 

пошкодженнѐх рѐтувальник самостійно повинен вміти надати потерпілому 

першу медичну допомогу, у тому числі провести реанімаційні заходи. 

Пошуково-рѐтувальні роботи під час обваленнѐ будівель та 

розгрібаннѐ завалів вклячаять технології розвідки та пошуку 

постраждалих, технології стабілізації конструкцій, технології деблокуваннѐ 

постраждалих та їх евакуації. У пошуково-рѐтувальних роботах під час 

обваленнѐ будівель та споруд широко використовуятьсѐ альпіністські 

технології. В основному вони відпрацьовуятьсѐ на практичних занѐттѐх з 

висотної підготовки рѐтувальників. Вони вклячаять комплекси вправ і 

тренінгів із зав᾿ѐзуваннѐ різного виду вузлів, роботи з мотузками, 

організації евакуації та страховки при порѐтунку постраждалих з верхніх 

поверхів будівлі, організації індивідуальної та колективної страховки та ін. 

Евакуаційні технології поділѐятьсѐ на: евакуація по глухій стіні; 

евакуація косим «ліфтом»; із застосуваннѐм рѐтувального рукава; із 

застосуваннѐм технічних засобів. Вибір технології залежить від характеру 

та умов конкретної надзвичайної ситуації. 

На занѐттѐх з висотної підготовки формуятьсѐ вміннѐ та навички 

проведеннѐ такелажних робіт зі стропуваннѐ (обв᾿ѐзуваннѐ) вантажів, їх 

підйому і переміщеннѐ: гаковий вузол, гаковий вузол з накидом, мертва 

петлѐ, петлѐ навхрест. Важливим компонентом в освоюнні технологій 

такелажних робіт ю вивченнѐ знакової сигналізації при переміщенні вантажів 

кранами, де кожен жест означаю певну команду: піднѐти груз чи гак, опустити 

груз чи гак, передвинути кран, повернути стрілу, піднѐти стрілу. 

Особливістя рѐтувальних технологій ю застосуваннѐ великої кількості 

інструментів, спорѐдженнѐ, обладнаннѐ, пристроїв та техніки. 

Специфікоя пошуково-рѐтувальних робіт в акваторії ю застосуваннѐ 

вертолітної рѐтувальної технології та необхідність водолазної підготовки 
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фахівців. Важливим уміннѐм також вважаютьсѐ здатність керувати 

маломірними суднами та іншими плавзасобами (човнами, аквабайками 

тощо). Подібна спеціалізована підготовка потребую наѐвності в освітньому 

закладі басейну, аквалангів, водолазних костямів, суден, барокамери. Длѐ 

виконаннѐ водолазних робіт потрібен спеціальний допуск, ѐкий можна 

отримати лише післѐ складаннѐ відповідних іспитів. 

Велике значеннѐ у технології пошуково-рѐтувальних робіт у 

техногенній зоні маять знаннѐ фахівцѐ у галузі фізики, хімії, теорії горіннѐ, 

електротехніки, механіки, а також вміле поводженнѐ зі спецтехнікоя та 

інструментом. Технології пошуково-рѐтувальних робіт в умовах техногенної 

катастрофи вклячаять: технологія розвідки зони забрудненнѐ та пошук 

постраждалих, локалізація зони та джерел аварії, деблокуваннѐ 

постраждалих, наданнѐ їм екстреної медичної допомоги, їх евакуація із 

зони катастрофи, ліквідація наслідків НС. 

Важливоя умовоя при пошуково-рѐтувальних роботах у техногенній 

зоні ю використаннѐ засобів індивідуального та колективного захисту, 

спецодѐгу та взуттѐ. 

Таким чином, відмінністя технології професійної підготовки 

рѐтувальників ю інтерактивність, практична оріюнтованість, інтегрованість, 

комбінованість (одночасне застосуваннѐ). Вибір рѐтувальних технологій 

завжди зумовлений характером надзвичайної ситуації. При підготовці 

майбутнього фахівцѐ цивільного захисту необхідне його практичне навчаннѐ 

всім технологіѐм, оскільки він маю працявати в різних екстремальних умовах. 

Особливістя практичної підготовки рѐтувальників ю чітка (відповідно до 

нормативів) алгоритмізаціѐ практичних дій та доведеннѐ професійних умінь 

до автоматизму. У зв᾿ѐзку з ризиком длѐ життѐ самого рѐтувальника та 

рѐтованого практична діѐльність фахівців аварійно-рѐтувальних служб потре-

бую особливо відповідальної та ретельної розробки рѐтувальних технологій. 

Специфічноя спрѐмованістя підготовки маю стати формуваннѐ у 

курсантів високих культурних та духовних цінностей, професійно значущих 

соціально-політичних, пізнавальних, емоційно-вольових ѐкостей 

особистості, таких ѐк здатність витримувати великі морально-психологічні 

та фізичні навантаженнѐ, стресостійкість, готовність до ризику, швидка 

адаптаціѐ до екстремальних умов, відповідальне та творче ставленнѐ до 

своюї праці (Злотніков 2002, Литвин 2016, Мандрик 2014). 

В результаті аналізу практичного застосуваннѐ технологій підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту нами виокремлено еколого-

технологічні особливості, що підвищуять її ефективність: 
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- створеннѐ в освітньому закладі сприѐтливого, демократичного 

середовища, гуманного та уважного ставленнѐ до особистості та її потреб; 

- актуалізаціѐ особистісного розвитку за рахунок формуваннѐ 

позитивної мотивації навчально-професійної діѐльності, активне залученнѐ 

курсантів до розв’ѐзаннѐ екологічних проблем та екологобезпечної 

професійної діѐльності; 

- акцентуваннѐ уваги під час навчаннѐ на розвитку професійно та 

соціально значущих особистісних ѐкостей фахівців; 

- практична оріюнтованість професійної підготовки за рахунок 

наданнѐ сучасних наукових та професійних знань, освоюннѐ інноваційних 

технологій та нової спецтехніки, отриманнѐ більшої кількості 

спеціальностей у межах професії; 

- інтегративність (встановленнѐ міжпредметних зв᾿ѐзків) та 

професійна спрѐмованість змісту навчаннѐ за допомогоя впровадженнѐ 

технології модульного навчаннѐ; 

- активізаціѐ процесу навчаннѐ за допомогоя використаннѐ нових 

інтерактивних педагогічних технологій, методів та форм навчаннѐ; 

- диференційованість, варіативність навчаннѐ; 

- екологізаціѐ навчаннѐ; 

- розвинена інфраструктура та навчально-матеріальна база 

освітнього закладу, оснащеннѐ процесу навчаннѐ сучасним обладнаннѐм 

та технікоя; 

- можливість підготовки рѐтувальників під час участі у змаганнѐх, 

зльотах, таборах, екологічних заходах. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у 

процесі висвітленнѐ еколого-технологічних особливостей та практико-

оріюнтованого характеру підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

встановлено, що їх підготовка вимагаю наѐвності професійно оріюнтованої 

інфраструктури, різноманіттѐ специфічного обладнаннѐ, спорѐдженнѐ, 

техніки, засобів тощо. Важливим аспектом практичної підготовки рѐтуваль-

ників ю організаціѐ безпечної роботи з пожежно-рѐтувальноя технікоя та 

інструментом. Передбачено, що екологічні проблеми, необхідність їх 

розв’ѐзаннѐ визначаять не тільки основні напрѐми, але і стратегія змістово-

смислової діѐльності курсанта з метоя забезпеченнѐ постійного особистіс-

ного розвитку в сфері екології, розкриттѐ значущості природоохоронної 

діѐльності ѐк основи збереженнѐ сучасної цивілізації. Доведено ефективність 

використаннѐ широкого спектру технологій: модульної, проектної, технології 

колективного навчаннѐ, технології різнорівневого навчаннѐ. Встановлено 
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значущість спеціальних професійних технологій підготовки фахівців. 

Виокремлено еколого-технологічні особливості практичної підготовки 

рѐтувальників, що підвищуять її ефективність. 

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо у виокремленні 

особливостей екологобезпечної професійної діѐльності майбутніх 

рѐтувальників в аспекті розв’ѐзаннѐ екологічних проблем. 
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РЕЗЮМЕ 
Совгира Светлана, Браславская Оксана, Душечкина Наталья. Экологическо-

технологические особенности и практико-ориентированный характер обучениѐ 
будущих специалистов по гражданской защите. 

В статье расскрыты экологическо-технологические особенности и практико-
ориентированный характер обучениѐ будущих специалистов по гражданской защите. 
Установлено, что их подготовка требует доступности профессионально 
ориентированной инфраструктуры, разнообразиѐ конкретного оборудованиѐ, 
оборудованиѐ, средств и т. д. Выѐвлено, что важным аспектом практической 
подготовки спасателей ѐвлѐетсѐ организациѐ безопасной работы с пожарным и 
спасательным оборудованием и инструментами. Предполагаетсѐ, что экологические 
проблемы, необходимость их решениѐ определѐятсѐ не только основными 
направлениѐми, но и стратегией содержаниѐ и семантической деѐтельности кадета, 
чтобы обеспечить постоѐнное личное развитие в области экологии, чтобы раскрыть 
важность экологической деѐтельности как основы длѐ сохранениѐ современной 
цивилизации. Эффективность использованиѐ широкого спектра технологий: 
модульный, дизайн, технологиѐ коллективного обучениѐ, многоуровневое обучение. 
Важность специальных профессиональных технологий обучениѐ специалистов-
ресурсов. Экологические и технологические особенности практической подготовки 
спасателей, которые повышаят ее эффективность, различаятсѐ. 

Ключевые слова: экологиѐ, технологии, особенности, практико-
ориентированный характер, обучение, будущие специалисты, спасатели, SES, 
гражданскаѐ защита. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 10 (114) 

330 

SUMMARY 

Sovhira Svitlana, Braslavska Oksana, Dushechkina Nataliіa. Environmental and 
technological features and practically-oriented character of the training of future civil 
protection specialists. 

The article highlights the ecological and technological features and the practice-
oriented nature of the training of future civil defense specialists. It was established that their 
preparation requires the presence of a professionally oriented infrastructure, a variety of 
specific equipment, techniques, means, etc. It was revealed that an important aspect of the 
practical training of rescuers is the organization of safe work with fire-rescue equipment and 
tools. It is assumed that environmental problems and the need to solve them determine not 
only the main directions, but also the strategy of the cadet's substantive and meaningful 
activity with the aim of ensuring constant personal development in the field of ecology, 
revealing the importance of environmental protection activities as the basis for the 
preservation of modern civilization. It has been proven that the effectiveness of using a wide 
range of technologies. The essence of modular technology is revealed, which consists in the 
fact that the teacher needs to build information blocks so that learning has a consistent, 
logical and interconnected character; the technology of project activity, the essence of which 
is that the acquirer must identify a problem in the topic, then solve it and get a result; the 
technology of collective training, which is important for the educational and professional 
activity of rescuers, since one of the significant personal qualities of emergency services 
specialists is the ability to work in a team and provide mutual assistance; the technology of 
multi-level training, the essence of which is the differentiation of cadets according to the 
level of their training: each cadet is given time to study the educational material that 
corresponds to his abilities and capabilities. The importance of special professional 
technologies for the training of specialists has been established. The peculiarity of the 
practical training of rescuers is revealed: a clear (in accordance with the standards) 
algorithmization of practical actions and bringing professional skills to automatism. The 
ecological and technological features of the practical training of rescuers, which increase its 
effectiveness, are singled out. 

Key words: ecology, technologies, features, practice-oriented nature, training, future 
specialists, rescuers, emergency services, civil protection. 
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