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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

У статті акцентовано увагу на проблемі формуваннѐ громадѐнської 
відповідальності в майбутніх вчителів у процесі їх професійної підготовки. 
Схарактеризовано громадѐнську відповідальність майбутнього вчителѐ ѐк 
сукупність професійно важливих ѐкостей особистості, ѐкі забезпечуять свободу 
прийнѐттѐ рішень й відповідальність за їх наслідки в педагогічній діѐльності, 
відображаять чітку громадѐнську позиція, потребу у збереженні й примноженні 
національних традицій, культури; характеризуятьсѐ високим рівнем національної 
свідомості й патріотизму та ґрунтуятьсѐ на цінностѐх правових норм, повазі до 
державної мови й символів і передбачаять активну участь у громадському житті 
держави та суспільства. Відмічено, що основоя формуваннѐ громадѐнської 
відповідальності ю громадѐнська зрілість, що характеризуютьсѐ не віком 
особистості, а її поглѐдами, діѐми, вчинками, гуманістичним світоглѐдом. 
Акцентовано увагу на трьох аспектах громадѐнської відповідальності: 
об’юктивному, суб’юктивному, емоційному. 

Ключові слова: відповідальність, громадѐнська відповідальність, 
громадѐнська освіта, майбутній учитель, заклади освіти. 

 

Постановка проблеми. Вибір Україноя ювропейського напрѐму 

розвитку, відповідно до глобалізації та інтеграції, у контексті сучасних 

світових тенденцій обумовляю необхідність високого рівнѐ 

сформованості громадѐнської відповідальності учасників освітнього 

процесу й зокрема вчителів. Адже лише в демократичному суспільстві 

важливим ю врахуваннѐ морально-етичних цінностей і правових норм, 

дотриманнѐ прав та свобод кожної лядини, розбудова суспільства й 

держави на гуманістичних засадах і чіткої громадѐнської позиції. 

Важлива роль у забезпеченні цих аспектів належить учителѐм, ѐкі 

формуять особистість учнів, майбутніх громадѐн своюї держави. Саме 

від громадѐнської позиції, громадѐнської свідомості молоді й 

здатності брати на себе громадѐнську відповідальність залежить 

майбутню українського суспільства. Однак, длѐ формуваннѐ цих 

ѐкостей в учнів важливо, щоб майбутній учитель володів ними сам. У 

контексті цього особливої актуальності набуваю проблема формуваннѐ 

громадѐнської відповідальності в майбутніх учителів у процесі їх 

професійної підготовки в закладах вищої освіти. 

https://orcid.org/0000-0002-8054-5574
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Відмітимо, що на важливості формуваннѐ громадѐнської 

відповідальності акцентуютьсѐ увага в Рекомендаціѐх Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) (2006 р.). Правові аспекти громадѐнської освіти 

закладені в таких нормативних документах: Љонституції України, Законі 

України «Про освіту», Національній стратегії у сфері прав лядини, 

затвердженій Указом Президента України від 25 серпнѐ 2015 р. № 501, 

Указі Президента України від 1 груднѐ 2016 р. № 534 «Про пріоритетні 

заходи щодо сприѐннѐ зміцнення національної юдності та консолідації 

українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері», 

розпорѐдженні Љабінету міністрів України «Про схваленнѐ Љонцепції 

розвитку громадѐнської освіти в Україні» від 3 жовтнѐ 2018 р. № 710-р та 

ін. Закон України «Про освіту» визначаю одним із напрѐмів реалізації 

мети освіти формуваннѐ відповідальних громадѐн, ѐкі здатні здійснити 

свідомий вибір власної діѐльності та спрѐмувати її на користь лядѐм та 

суспільству, забезпечувати сталий розвиток України. Педагогічна 

діѐльність, відповідно до Закону України «Про освіту», маю 

забезпечувати також вихованнѐ й розвиток громадѐнських 

компетентностей особистості, а держава – створявати всі необхідні 

умови длѐ здобуттѐ громадѐнської освіти, усвідомленнѐ цінностей 

вільного демократичного (громадѐнського) суспільства, де пануять 

верховенство права, свобода вибору (Закон України «Про освіту», 

2017). Відповідно до розпорѐдженнѐ Љабінету міністрів України «Про 

схваленнѐ Љонцепції розвитку громадѐнської освіти в Україні» (2018 р.) 

важливим ю формуваннѐ у громадѐн відповідального ставленнѐ ѐк до 

захисту територіальної цілісності й суверенітету України, так і 

забезпеченнѐ безпеки та усвідомленнѐ спільності інтересів держави і 

лядини, формуваннѐ готовності брати активну участь у вільному 

суспільстві, демократичному житті з метоя пропагуваннѐ та захисту 

демократії й верховенства права, розвитку національної ідентичності 

(Розпорѐдженнѐ кабінету міністрів України «Про схваленнѐ Концепції 

розвитку громадѐнської освіти в Україні», 2018). Реалізаціѐ цих завдань 

можлива лише за умови сформованості високого рівнѐ громадѐнської 

позиції та відповідальності в майбутніх учителів закладів освіти, що й 

обумовляю необхідність вирішеннѐ означеної проблеми. Адже саме 

вчителі під час реалізації освітніх завдань забезпечуять формуваннѐ 

майбутніх громадѐн незалежної країни, патріотів своюї держави. У 

контексті цього особливої актуальності набуваю проблема формуваннѐ 

громадѐнської відповідальності в майбутніх педагогів під час їх 

професійної підготовки в закладах вищої освіти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534/2016
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Аналіз актуальних досліджень. Громадѐнська відповідальність 

у різних аспектах ѐк предмет дослідженнѐ висвітлена у працѐх 

О. Бескорсової, Н. Богомолової, І. Ващенка, Н. Головко, О. Љислої, 

О. Љошелюва, В. Љузѐ, В. Љурила, І. Огіюнко, Т. Ремеха, 

М. Стельмаховича та ін. Проблема формуваннѐ відповідальності 

висвітлена у працѐх Т. Аболіної, В. Андрущенка, Г. Балла, І. Беха, 

І. Вітковської, Н. Дубравської, В. Љанке, Е. Левченко, О. Пометун, 

М. Савчиної, О. Сухомлинської, І. Фриз та ін. Головним чином увага 

науковців, дослідників була спрѐмована на реалізація завдань 

громадѐнської освіти та формуваннѐ громадѐнських компетентностей 

в учнів. Разом із тим, формуваннѐ громадѐнської відповідальності в 

майбутніх учителів залишаютьсѐ поза увагоя науковців та дослідників і 

не набуло належного висвітленнѐ. Љрім того, формуваннѐ потреби в 

національній самоідентифікації, здатності нести відповідальність за 

свої вчинки й дії перед суспільством і державоя ю важливим 

завданнѐм освіти, що й обумовило актуальність нашого дослідженнѐ. 

Мета статті полѐгаю в характеристиці понѐттѐ «громадѐнська 

відповідальність майбутнього вчителѐ» та обґрунтуванні значеннѐ 

формуваннѐ громадѐнської відповідальності в майбутнього вчителѐ 

під час професійної підготовки в закладах вищої освіти. 

Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ було використано 

такі методи: аналіз наукових джерел та нормативних документів з 

проблеми дослідженнѐ, етимологічний аналіз, узагальненнѐ й 

систематизаціѐ. 

Виклад основного матеріалу. Формуваннѐ громадѐнської 

відповідальності ю результатом розв’ѐзаннѐ завдань громадѐнської 

освіти, ѐка реалізуютьсѐ через такі змістові напрѐми, ѐк: права 

громадѐнина та лядини; участь громадѐн та інститутів громадѐнського 

суспільства у формуванні і реалізації державної політики, розв’ѐзанні 

проблем місцевого значеннѐ, веденні державних справ; відповідальне 

ставленнѐ до своїх обов’ѐзків ѐк громадѐнина; захист громадѐнських 

прав лядини на національному і міжнародному рівнѐх; національно-

патріотичне вихованнѐ; формуваннѐ критичного мисленнѐ; участь у 

волонтерській діѐльності. У контексті цього доцільним ю визначеннѐ 

сутності понѐттѐ «громадѐнська відповідальність майбутнього вчителѐ». 

З ціюя метоя схарактеризуюмо базові дефініція «відповідальність» та 

«громадѐнськість». 

Понѐттѐ «відповідальність» ю соціальноя категоріюя, що 

потрактовуютьсѐ ѐк здатність особистості адекватно відповідати за свої 
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дії, вчинки, виконаннѐ обов’ѐзків і т.д. Відповідно до академічного 

тлумачного словника понѐттѐ «відповідальність» розглѐдаютьсѐ ѐк 

взѐтий на себе обов’ѐзок відповідати за певну справу, ділѐнку роботи. З 

філософської позиції відповідальність визначаютьсѐ ѐк важлива основа, 

що впливаю на прийнѐттѐ особистістя рішень та вчиненнѐ відповідних 

дій. Т. Ремех наголошував, що з позиції філософії відповідальність 

характеризую свободу вибору особистості (Ремех, 2018). У контексті 

цього науковці понѐттѐ «відповідальність» відносѐть до категорій етики 

та права й розглѐдаять ѐк морально-правове і соціальне ставленнѐ 

лядини до лядства, подій, суспільства загалом, ѐке визначаю рівень 

відповідності дій, учинків існуячим суспільним нормам, вимогам, 

правовим законам, правилам існуваннѐ в соціумі (Љисла та Љоваль, 

2020). Відповідальність розглѐдаютьсѐ ѐк внутрішнѐ характеристика 

особистості, що містить усвідомленнѐ необхідності діѐти відповідно до 

суспільних вимог і соціальних цінностей, розуміти свою значеннѐ ѐк 

члена суспільства, критично оцінявати свої дії і здійснявати контроль за 

своїми вчинками та результатами дій, що ю важливоя ѐкістя особистості 

майбутнього вчителѐ (Дубравська та Фриз, 2014).  

Відмітимо, що понѐттѐ «відповідальність» пов’ѐзане з такими 

понѐттѐми, ѐк «прийнѐттѐ рішень», «свобода волі», «свобода дій». Саме 

від розуміннѐ лядиноя понѐттѐ «відповідальність» визначаютьсѐ 

розуміннѐм нея понѐттѐ «свобода». Соціальна філософіѐ свободу 

потрактовую ѐк одну з провідних ідей ювропейського суспільства, що 

обумовляю наѐвність свободи вибору лядини з одніюї сторони, з іншої – 

відповідальність за ухвалене рішеннѐ. Тобто лядина маю право 

приймати рішеннѐ і діѐти відповідно до своїх переконань, однак при 

цьому маю нести відповідальність за наслідки своїх дій і не перекладати 

провину за негативні наслідки своїх учинків на інших. Вивченнѐ 

етимології терміну «відповідальність» свідчить, що він пов’ѐзаний із 

понѐттѐм «обов’ѐзок» та необхідністя самооціняваннѐ власної 

поведінки, справи, слів чи вчинків. Відповідно, «відповідальність» у 

перекладі з французької мови означаю виконувати дії, за ѐкі несе особа 

відповідальність, відповідально, тобто без чужих підказок, пам’ѐтаячи 

про свої обов’ѐзки. На думку окремих науковців і дослідників, 

результати аналізу етимології терміну «відповідальність» даять змогу 

стверджувати про два напрѐми використаннѐ цього понѐттѐ: перший 

обумовлений виконаннѐм своїх обов’ѐзків, інший – необхідністя 

звітуваннѐ за результатами виконаннѐ певних дій (Љошелюв і Бескорса, 

2019). При цьому всі науковці одностайні щодо позиції, що 
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відповідальність можлива лише за умови наѐвності певних правових, 

суспільних норм. Розрізнѐять різні види відповідальності. Зокрема, за 

змістовоя характеристикоя діѐльності розрізнѐять матеріальну, 

сімейну, політичну, кримінальну, яридичну, професійну 

відповідальності. Наукову цінність становить підхід, згідно з ѐким 

виокремляять чотири види відповідальності: каузальну 

відповідальність за дії, відповідальність через обов’ѐзок, рольову 

відповідальність, відповідальність за здатність виконувати певні 

завданнѐ або функції. Відповідно до суб’юкта відповідальності 

розрізнѐять особисту й суспільну відповідальність, згідно з часовим 

виміром – перспективну (стосуютьсѐ дій та вчинків, ѐкі вчинені були в 

минулому) та перспективна (відповідальність за свої дії в майбутньому) 

(Дубравська та Фриз, 2014).  

Зазначимо, що длѐ майбутнього вчителѐ така особистісна ѐкість, 

ѐк відповідальність, ю професійно важливим утвореннѐм, оскільки даю 

змогу: передбачати наслідки своїх дій, учинків длѐ інших учасників 

освітнього процесу й длѐ себе; здійснявати самоконтроль власної 

діѐльності, виконаннѐ професійних обов’ѐзків без додаткових зовнішніх 

стимулів та нагадувань; самооцінявати результати своюї діѐльності 

відповідно до свого сумліннѐ; проѐвлѐти ініціативність, самостійність у 

прийнѐтті рішень під час вирішеннѐ освітніх завдань. Ураховуячи, що 

педагоги здійсняять влив на формуваннѐ та розвиток учнів, 

забезпечуять їх культурний, інтелектуальний розвиток, вихованнѐ 

морально-етичних ѐкостей, відповідальність учителѐ ю важливоя 

категоріюя не лише в педагогічному, а й правовому аспектах. Саме 

відповідальність педагога передбачаю визнаннѐ ним своюї активної 

причетності до певного соціуму й розглѐдаютьсѐ ѐк своюрідний стан 

свідомості, що трансформуютьсѐ в почутті обов’ѐзку, сумлінні й совісті. 

Тому відповідальність учителѐ, перш за все, розглѐдаютьсѐ ѐк певний 

обов’ѐзок перед здобувачами, їх батьками, своїми колегами, 

суспільством загалом і визначаю активну життюву позиція педагога.  

Не менш важливим ю сутність понѐттѐ «громадѐнськість», ѐке 

потрактовуютьсѐ ѐк «духовно-моральна цінність, світоглѐдно-

психологічна характеристика лядини, що зумовлена її державноя 

самоідентифікаціюя, усвідомленнѐм належності до конкретної країни» 

(Љозій, 2014, с. 35). З цим понѐттѐм науковці й дослідники пов’ѐзуять 

ставленнѐ особистості до правових норм і законів у державі, цінностей 

громадѐнського суспільства, здатність і готовність домагатисѐ 

дотриманнѐ й поваги до власних прав і обов’ѐзків ѐк громадѐнина. Саме 
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громадѐнськість ю певноя ѐкісноя ознакоя громадѐнина. Якщо 

громадѐнина розглѐдаять ѐк формальний статус особи, що передбачаю 

наділеннѐ її відповідноя сукупністя прав та обов’ѐзків, то 

громадѐнськість визначаять ѐк ѐкісну ознаку, своюрідну характеристику 

ціюї особи, що відображаю рівень користуваннѐ нея своїми правами й 

дотриманнѐ своїх обов’ѐзків. Важливо зазначити, що громадѐнськість 

передбачаю оріюнтація особистості на суспільне благо, готовність до 

вчинків в інтересах суспільства, за ѐкі не передбачено матеріальної 

вигоди й лежить в основі громадѐнського суспільства. Громадѐнськість 

уміщую в собі громадѐнську відповідальність, громадѐнську 

компетентність, громадѐнську свідомість, громадѐнську справедливість, 

громадѐнський обов’ѐзок, громадѐнську свободу та рівність та ін. 

Таким чином, громадѐнська відповідальність ю складником 

громадѐнськості ѐк ѐкісної характеристики громадѐнина. Адже лише 

справжній громадѐнин своюї держави спрѐмовую інтереси не лише на 

примноженнѐ свого особистого добробуту, а й піклуютьсѐ про суспільні 

потреби. Таким підхід можливий, ѐкщо громадѐнин усвідомляю 

значущість суспільних інтересів, своюї ідентичності з іншими членами 

суспільства та своюї ролі у функціонуванні інститутів громадѐнського 

суспільства. Це можливе за умови культивуваннѐ гуманістичних і 

демократичних засад у суспільстві, побудові суспільних відносин на цих 

засадах. Таким чином, головним чинником формуваннѐ громадѐнина та 

громадѐнської відповідальності першочергово виступаю громадѐнське 

суспільство, у ѐкому відбуваютьсѐ розвиток та становленнѐ особистості 

майбутнього фахівцѐ. Ураховуячи цей аспект, громадѐнську 

відповідальність часто розглѐдаять ѐк сукупність ѐкісних передумов, що 

забезпечуять реалізація своїх прав та виконаннѐ обов’ѐзків, ѐкі 

обумовлені статусом громадѐнина держави з подальшоя 

відповідальністя за їх наслідки. Відмітимо, що існую думка щодо 

доцільності поюднаннѐ громадѐнської відповідальності з політичноя. Це 

обумовлено тим, що особистість із високим рівнем громадѐнської 

відповідальності відчуваю потребу в необхідності розуміннѐ і прозорості 

подій, що відбуваятьсѐ в державі, готова брати участь у суспільно-

громадських процесах у період їх значущості длѐ розвитку держави.  

Громадѐнська відповідальність потрактовуютьсѐ ѐк інтегроване 

утвореннѐ свідомості особистості майбутнього педагога, ѐке поюдную в 

собі емоційно-мотиваційний, морально-духовний, когнітивний, 

поведінково-вольовий складники (Љозій, 2004). Вона відображаю 

свідоме ставленнѐ майбутнього вчителѐ ѐк громадѐнина, члена 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

9 

суспільства до вимог та своїх обов’ѐзків та передбачаю сформованість 

уміннѐ нести відповідальність за власне життѐ, учинки й дії та їх 

наслідки. Громадѐнська відповідальність передбачаю чітку громадѐнську 

позиція щодо свого громадѐнського обов’ѐзку перед суспільством, 

державоя, чесність, принциповість та готовність відповідати за наслідки 

своїх дій. 

Дослідники наголошуять, що умовами успішного формуваннѐ 

відповідальності в майбутнього вчителѐ першочергово ю розвиток 

здатності справлѐтисѐ з негативними емоціѐми й негараздами; уміннѐ 

бачити потенційну причину негараздів у собі та своїх діѐх, учинках; 

здатність робити висновки за результатами своюї діѐльності та вчитисѐ 

на власних помилках (Ремех, 2018). 

Громадѐнська відповідальність майбутнього педагога 

забезпечую національну самоідентифікація, збереженнѐ й 

примноженнѐ національних традицій, цінностей, розвиток 

національної культури, сприѐю формування національної свідомості, 

патріотизму, відповідальності за країну та її громадѐн. Саме на 

здатності й готовності захищати права, потреби та інтереси свої та 

своїх учнів ѐк громадѐн нашої держави й суспільства, відповідальності 

за всі свої дії та їх наслідках маю базуватисѐ діѐльність педагога. 

Основоя формуваннѐ громадѐнської відповідальності ю громадѐнська 

зрілість, що характеризуютьсѐ не віком особистості, а її поглѐдами, 

діѐми, вчинками, гуманістичним світоглѐдом. Важливим 

фундаментом длѐ формуваннѐ громадѐнської відповідальності ю 

наѐвність таких особистісних ѐкостей у майбутнього педагога ѐк 

громадѐнська активність, принциповість, справедливість, чесність, 

патріотизм, національна свідомість, гуманістична спрѐмованість та ін. 

Таким чином, громадѐнська відповідальність майбутнього 

вчителѐ розглѐдаютьсѐ нами ѐк сукупність професійно важливих 

ѐкостей особистості, ѐкі забезпечуять свободу прийнѐттѐ рішень і 

прийнѐттѐ відповідальності за їх наслідки в педагогічній діѐльності, 

відображаять чітку громадѐнську позиція, потребу у збереженні й 

примноженні національних традицій, культури; характеризуятьсѐ 

високим рівнем національної свідомості й патріотизму і ґрунтуятьсѐ 

на цінностѐх правових норм, повазі до державної мови та символів і 

передбачаять активну участь у громадському житті держави та 

суспільства. 

За результатами аналізу наукових джерел виокремляять три 

аспекти громадѐнської відповідальності вчителѐ:  
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– об’юктивний (рівень відповідальності, ѐкий покладаютьсѐ на 

майбутнього вчителѐ суспільством, громадоя, державоя);  

– суб’юктивний (рішеннѐ вчителѐ щодо можливого рівнѐ 

відповідальності, ѐкий він визначаю сам длѐ себе відповідно до 

прийнѐтих рішень, зобов’ѐзань, переконань й поглѐдів);  

– емоційний (характеризую емоційний аспект особистості 

майбутнього вчителѐ й відображаю переживаннѐ, емоції, почуттѐ 

обов’ѐзку та провини щодо результатів та можливих наслідків своїх 

дій та вчинків) (Љисла та Љоваль, 2020). 

Відмітимо, що важливо, щоб рівень громадѐнської 

відповідальності, ѐкий покладаютьсѐ на майбутнього педагога 

суспільством та державоя відповідав тому рівня відповідальності, ѐкий 

длѐ себе визначив майбутній фахівець сам та його емоційному аспекту.  

Формуваннѐ громадѐнської відповідальності майбутніх учителів 

у закладах вищої освіти передбачаю володіннѐ знаннѐми про: сучасне 

суспільно-політичне життѐ нашої держави, процедури й механізми 

участі в різних громадських та політичних інститутах, органах 

місцевого самоврѐдуваннѐ; виборчу систему й особливості взаюмодії 

органів влади на різних рівнѐх та їх відповідальність перед 

громадѐнами, суспільством; морально-етичні, загальнолядські, 

демократичні й національні цінності, культурну спадщину свого 

народу; свої права, обов’ѐзки та технології й процедури захисту ѐк 

своїх інтересів, прав, свобод, так і своїх учнів; нормативну базу, що 

регламентую правочинну поведінку відповідно до суспільних норм і 

механізми захисту прав громадѐн та ін. Саме наѐвність цих знань 

забезпечую цілісне уѐвленнѐ про форми і способи життюдіѐльності 

особистості в правовому, політичному, культурному й соціальному 

полі держави, здатність реалізовувати та відстоявати свої права ѐк 

громадѐнина, суб’юкта ринкових відносин, платника податків, 

споживача; уміннѐ критично мислити й незалежно оцінявати 

інформація, вільно висловлявати власну точку зору, брати на себе 

відповідальність, робити свідомий вибір, поважати поглѐди інших 

лядей. Також важливим ю досвід участі майбутніх педагогів у 

соціально-політичному житті держави і суспільства, роботі 

громадських організацій та цінності, установки й особистісні ѐкості, що 

притаманні майбутньому педагогу: почуттѐ власної гідності, повага до 

державної символіки, національної історії та культури, бережливе 

ставленнѐ до природи, шануваннѐ прав і свобод інших лядей, активна 

громадѐнська позиціѐ, справедливість, чесність, принциповість та ін. 
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Ураховуячи це, у процесі підготовки майбутніх педагогів 

важливо акцентувати увагу на ціннісних оріюнтирах громадѐнського 

суспільства та їх значенні в педагогічній діѐльності, необхідності 

дотриманнѐ конституційних прав громадѐн і поваги до них, формувати 

громадѐнську компетентність майбутніх учителів через особистий 

приклад викладачів закладів вищої освіти й утвердженнѐ поваги до 

державної мови, символіки, морально-етичних норм.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

громадѐнська відповідальність майбутнього вчителѐ містить сукупність 

важливих професійно важливих ѐкостей особистості, ѐкі забезпечуять 

свободу прийнѐттѐ рішень і відповідальність за їх наслідки в педагогічній 

діѐльності. Саме вона відображаю чітку громадѐнську позиція 

майбутнього педагога, потребу у збереженні та примноженні 

національних традицій, культури; характеризуятьсѐ високим рівнем 

національної свідомості й патріотизму та ґрунтуятьсѐ на цінностѐх 

правових норм, повазі до державної мови і символів та передбачаять 

активну участь у громадському житті держави та суспільства. 

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо у проюктуванні 

змісту громадѐнської освіти та розробленні методики формуваннѐ 

громадѐнської відповідальності в майбутніх педагогів. 
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SUMMARY 
Androshchuk Iryna. Developing future teachers’ civil responsibility as an 

important component of professional training. 

The article deals with the problem of developing civic responsibility among 
future teachers in the process of their professional training. It is emphasized that for 
the consideration of moral and ethical values and legal norms, respect for the rights 
and freedoms of each person, building society and the state on humanistic principles, 
an important role belongs to teachers who raise and educate students, citizens of their 
country. The paper claims that the future of Ukrainian society depends on the civic 
position of teachers and their ability to take civic responsibility. The purpose of the 
article is to characterize the concept of “civic responsibility of the future teacher” and 
justify the importance of the formation of future teacher’s civic responsibility during 
training in higher education institutions. The following methods were used in the 
research process: analysis of scientific sources and normative documents on the 
research problem, etymological analysis, generalization and systematization. The use 
of these methods allowed us to characterize the civic responsibility of the future 
teacher as a set of professionally important personality traits that ensure freedom of 
decision-making and responsibility for their consequences in teaching, reflect a clear 
civic position, the need to preserve and enhance national traditions and culture. 
Moreover, these professional qualities are characterized by a high level of national 
consciousness and patriotism and are based on legal norms, values, respect for the 
state language and symbols, also they provide for active participation in the country’s 
public life. It is stated that the basis for the formation of civic responsibility is civic 
maturity, characterized not by the age of the individual, but by his views, actions, 
deeds, humanistic outlook. Emphasis is placed on three aspects of civic responsibility: 
objective (the level of responsibility imposed on the future teacher by society, 
community); subjective (teacher’s decision on the possible level of responsibility, which 
he or she determines for himself/herself in accordance with the decisions made, 
obligations); emotional (characterizes the emotional aspect of the future teacher’s 
personality and reflects the experiences, emotions, feelings of duty and guilt about the 
results and possible consequences of their actions and deeds). 

Key words: responsibility, civic responsibility, civic education, future teacher, 
education institutions. 
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ВПЛИВ СИСТЕМИ ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ФОРМУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ-ЕКОЛОГІВ 
 

У статті проаналізовано систему еколого-педагогічної освіти й висвітлено 
її вплив на формуваннѐ екологічного світоглѐду здобувачів. Розкрито активні 
методи навчаннѐ (розвивального і проблемного), ѐкі ефективно 
використовуятьсѐ в процесі еколого-педагогічного навчаннѐ. Доведено, що цілісну, 
всебічну й об’юктивну оцінку ѐкості еколого-педагогічної освіти може дати тільки 
система критеріїв, що уможливляю оціняваннѐ не лише результатів еколого-
педагогічної освіти здобувачів, а й ефективність змісту, процесу, їх відповідність 
цілѐм еколого-педагогічної освіти. Представлено експериментальні дані 
результатів засвоюннѐ екологічних знань, ѐкі підтвердили ефективність 
упровадженнѐ системи еколого-педагогічної освіти. 

Ключові слова: еколого-педагогічна освіта, активні методи навчаннѐ, 
критерії оцінки впровадженнѐ системи еколого-педагогічної освіти. 

 

Постановка проблеми. У сучасних соціально-економічних 

умовах індустріалізації та урбанізації, що відбуваятьсѐ швидкими 

темпами, антропогенний вплив на навколишню середовище досѐг 

небувалої інтенсивності і глобальних масштабів. Лядство в своїй 

історії вперше стикнулосѐ зі справжньоя кризоя, що поглибляютьсѐ в 

зв’ѐзку зі зростаячоя втратоя рівноваги між природними системами, 

індустріальними, технологічними й демографічними потребами 

лядей. У навколишньому середовищі спостерігаятьсѐ небезпечні 

незворотні ѐвища, ѐкі можуть радикально змінити обличчѐ планети й 

поставити під загрозу життѐ самого лядства. У зв’ѐзку з цим 

екологічна освіта стаю не тільки пріоритетним, але й 

системоутворявальним фактором освіти лядства в цілому. Вона 

вимагаю застосуваннѐ наукового підходу до вирішеннѐ сучасних 

проблем, пов’ѐзаних із порушеннѐм екологічної рівноваги. 

Соціально-економічні фактори й умови, пов’ѐзані з подальшим 

поглибленнѐм і загостреннѐм екологічних протиріч, ю в більшості 

випадків результатом екологічної безграмотності населеннѐ. 

Відчуженнѐ лядини від природи, відмова від природної поведінки й 

діѐльності, заміна моральних цінностей на споживчі породили 

соціальну, екологічну та культурну кризу. 

Педагогічна затребуваність у вирішенні даної проблеми пов’ѐзана 

з тим, що тільки біосферний, екоцентричний світоглѐд маю важливе 

https://orcid.org/0000-0003-1912-3476?lang=ru
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значеннѐ длѐ пошуку рішеннѐ одвічної суперечності вищої освіти, що 

полѐгаю в необхідності формуваннѐ наукового світоглѐду на основі 

цілісної наукової картини світу й необхідності професійної спеціалізації 

освіти. Потреби регуляваннѐ екологічних процесів у глобальних і регіо-

нальних масштабах визначаять необхідність подоланнѐ сформованого 

протиріччѐ між наѐвним і належним рівнем екологічної культури насе-

леннѐ. У зв’ѐзку з цим особливої актуальності набуваю формуваннѐ 

екологічного світоглѐду здобувачів-екологів у педагогічному виші і їх 

професійна готовність до вирішеннѐ завдань екологічної освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. Даноя проблемоя займалосѐ 

багато вітчизнѐних та зарубіжних учених, ѐкі використовували різні 

підходи до дослідженнѐ. 

На основі соціально-філософського підходу до проблем 

екологічної освіти проводилисѐ дослідженнѐ Н. Анацькоя, 

М. Љисельовим, В. Логвиненко, М. Мамедовим, М. Мойсеювим, 

М. Реймерсом, А. Толстоуховим та ін. 

Професійний підхід до екологічної освіти лежить в основі 

досліджень Н. Александрової, В. Андрущенко, С. Глазачева, А. Єфімова, 

М. Зацепіної, І. Пономарьової, О.Попової, I. Muskhanova та ін. 

На основі системного підходу здійснявали дослідженнѐ з 

визначеннѐ цілей, виѐвленнѐ оптимального поюднаннѐ елементів 

змісту і форм навчаннѐ на різних етапах екологічної освіти студентів 

А. Бродський, В. Данильчук, А. Миронов, В. Назаренко, В. Пасічник, 

В. Сластьонін та ін. 

Завдѐки діѐльності вчених екологічна освіта здобувачів у 

педагогічному виші набула цілісного характеру, що відповідаю 

сучасній освітній парадигми. Однак, у теорії і практиці вищої 

педагогічної освіти не було навіть постановки проблеми щодо синтезу 

екологічної та педагогічної освіти; екологічна, педагогічна освіта і 

методична підготовка здобувачів розглѐдалисѐ ізольовано один від 

одного, ѐк самостійні підсистеми в підготовці вчителѐ в педагогічному 

виші (Анацька 2011, с. 27). 

Дослідженнѐ показало, що фундаментальні наукові праці, 

присвѐчені еколого-педагогічній освіті студентів на основі взаюмодії і 

взаюмозв’ѐзку наук і навчальних дисциплін ю малочисельними в ѐк в 

екології, так і в педагогіці. 

Таким чином, актуальність поставленої проблеми визначаютьсѐ 

низкоя завдань: 
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- розуміннѐм важливості вищої еколого-педагогічної освіти ѐк 

провідного механізму у вирішенні екологічних проблем та 

попередженні сучасної екологічної кризи; 

- усвідомленнѐм державної, громадської й особистісної 

значущості еколого-педагогічної освіти, що базуютьсѐ на засвоюнні 

світоглѐдних ідей: цілісності та юдності природи, юдності лядини і 

природи, різноманіттѐ цінностей природи і освіти, взаюмозв’ѐзку між 

ними; підвищеннѐ соціальної свідомості в цілѐх розумного й 

гуманного ставленнѐ лядини до природи; 

- нерозробленістя цілісної теоретичної концепції системи 

еколого-педагогічної освіти студента. 

Мета дослідження полѐгаю в розробці ефективної системи 

еколого-педагогічної освіти майбутніх учителів екології, визначенні 

умов її реалізації в педагогічних вишах. 

Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань використовувалисѐ такі 

методи дослідження: теоретичні: теоретичний аналіз філософської, 

методологічної, соціологічної, природничо-наукової, екологічної, 

педагогічної, психологічної та методичної літератури; прогнозуваннѐ, 

проюктуваннѐ, моделяваннѐ системи; вивченнѐ директивних, 

нормативних та програмно-методичних документів про освіту, 

охорону навколишнього середовища, екологічну освіту й підготовку 

педагогічних кадрів; експериментальні: прѐме й непрѐме педагогічне 

спостереженнѐ в ЗВО і загальноосвітніх установах, педагогічний 

експеримент, тестуваннѐ, анкетуваннѐ, опитуваннѐ, проведеннѐ 

контрольних зрізів, методи самооцінки студентів; статистичні 

методи математичної обробки даних експерименту. 

Виклад основного матеріалу. Соціально-економічні 

перетвореннѐ в нашій країні закономірно викликали перетвореннѐ 

системи освіти, у тому числі системи вищої педагогічної освіти. 

Відродженнѐ України, зверненнѐ до демократії, права і свободи 

особистості зумовили зміни політики в галузі освіти. 

До сучасної підготовки фахівцѐ в галузі освіти нині висуваятьсѐ 

принципово нові вимоги: активне формуваннѐ наукового світоглѐду 

на основі цілісної наукової картини світу, найбільш повне розкриттѐ 

здібностей студентів, розвиток культурних потреб особистості, потреб 

у самоосвіті й самовихованні, вихованнѐ найважливіших професійно 

значущих ѐкостей особистості, розвиток творчої індивідуальності 

студента, посиленнѐ уваги до екологічної освіти студентів (Љозирюв, 

2013, с. 305). 
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Університетська освіта виконую ѐк адаптивну функція, так і 

розвивальну, виступаячи одніюя зі сфер підготовки молодого 

поколіннѐ до життѐ в сучасному суспільстві й формуваннѐ образу 

майбутнього в ході освоюннѐ змісту різних форм життюдіѐльності 

лядини – вченнѐ, праці, пізнаннѐ, спілкуваннѐ, навчально-професійної 

та науково дослідницької діѐльності (Zatsepina, 2017, с. 674). 

Педагогічні університети маять великі можливості длѐ 

забезпеченнѐ високого рівнѐ освіти й фундаментальної підготовки 

фахівців, створеннѐ освітніх програм і організації роботи магістратури, 

длѐ підвищеннѐ кваліфікації на етапі післѐдипломної освіти й 

підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі і докторантурі. 

Основоя інтеграції змісту екологічної освіти ю сутність 

екологічного знаннѐ, що маю глибоко міждисциплінарний характер і 

ускладняютьсѐ внаслідок одночасного розвитку загальноекологічної 

концепцій (Zatsepina, 2017, с. 675). 

Теоретичне обґрунтуваннѐ та практичне втіленнѐ багаторівневої 

системи в педагогічному виші надаю можливість широкого й 

усвідомленого вибору спеціальностей і спеціалізацій, створеннѐ 

реальних можливостей конкурсного відбору длѐ отриманнѐ освіти і 

кваліфікації на наступних щаблѐх, ширшої мобільності в темпах 

навчаннѐ, формуваннѐ у випускників здатності перебудовуватисѐ й отри-

мувати на базі університетської освіти нові спеціальності і спеціалізації. 

Аналіз педагогічної, психологічної та методичної літератури 

дозволив з’ѐсувати, що екологічна культура особистості студента-

еколога об’юдную всі соціальні, інтелектуальні та моральні ѐкості, а 

також досвід особистості і проѐвлѐютьсѐ в усіх видах практичної 

діѐльності, в усіх відношеннѐх і поведінці в суспільстві і природі, 

спрѐмованих на збереженнѐ і відтвореннѐ умов стійкості життѐ. 

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми показав, що 

екологічна освіта в педагогічному виші поступово ставала необхідним 

компонентом загальноосвітньої і професійної підготовки вчителѐ. 

Поступово метоя екологічної освіти стаю не стільки формуваннѐ 

екологічних знань, скільки розвиток екологічної культури та 

світоглѐду. Це дуже актуально в умовах нової парадигми освіти, згідно 

з ѐкоя освіті надаютьсѐ пріоритетна функціѐ культури і гуманістичної 

парадигми суспільної свідомості (Левченко, 2016, с. 367). 

Існуять значні теоретичні та практичні дослідженнѐ, здійснені 

під час розробленнѐ змісту екологічної освіти в педагогічному ЗВО. У 

даний час можна констатувати накопиченнѐ достатніх відомостей, ѐкі 
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б свідчили про два взаюмообумовлених процеса – інтеграції і 

диференціації екологічних знань у змісті вищої педагогічної освіти. 

На методичному рівні проводѐтьсѐ дослідженнѐ, присвѐчені 

пошуку шлѐхів удосконаленнѐ підготовки вчителів до екологічної 

освіти учнів; удосконаленнѐ екологічної підготовки вчителів в системі 

підвищеннѐ кваліфікації. 

Паралельно проводитьсѐ робота щодо вдосконаленнѐ змісту 

екологічної освіти в педагогічному ЗВО, за визначеннѐм наукових, 

ціннісних, нормативних, морально-естетичних і діѐльнісних 

компонентів змісту, їх співвідношеннѐ й ролі в розвиткові екологічної 

культури особистості; щодо виѐвленнѐ принципів відбору і 

конструяваннѐ змісту екологічної освіти. А також здійсняваласѐ 

робота щодо виѐвленнѐ оптимального поюднаннѐ елементів змісту й 

форм навчаннѐ на різних етапах екологічної освіти, що реалізуютьсѐ на 

принципах безперервності, професіоналізації, варіативності 

теоретичної і практичної підготовки. 

У педагогічні заклади вищої освіти приходѐть вчитисѐ молоді 

ляди, ѐкі вже маять свій базовий тип особистості, власну життюву 

позиція, власний життювий досвід і прагненнѐ, і в той самий час вони 

потраплѐять у специфічне середовище вищої педагогічної школи з її 

проблемами і вимогами. 

Період навчаннѐ в педагогічному ЗВО ю перехідним у тому сенсі, 

що колишні учні загальноосвітньої школи (або училища, ліцея, 

коледжу) готуятьсѐ стати вчителѐми; молоді ляди зміняять своя 

позиція школѐра на позиція вчителѐ, у них формуятьсѐ професійно-

педагогічні інтереси, вироблѐятьсѐ професійно значущі ѐкості. У 

зв’ѐзку з цим педагогічна професіѐ висуваю лядині певні вимоги й тим 

самим перетворяю її виглѐд. Внутрішню середовище педагогічного 

ЗВО і постійне спілкуваннѐ з колегами впливаю не тільки на 

формуваннѐ професійного стиля, але й визначаю склад педагогічного 

мисленнѐ і взаюмин (Љозирюв 2013, с. 310). 

Цілісний специфічний комплекс ѐкостей особистості стимуляю до 

створеннѐ моделі професійно-кваліфікаційної характеристики фахівцѐ. 

Длѐ розробки професійно-кваліфікаційної характеристики вчителѐ 

екології нами вивчалисѐ багатоаспектна працѐ фахівцѐ, сфери його 

діѐльності (викладацька, науково-методична, соціально-педагогічна, 

культурно-просвітницька); визначавсѐ обсѐг знань, умінь і навичок, 

необхідних учителя; установлявалисѐ умови всебічного розвитку його 

особистості. 
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Професійно-педагогічна діѐльність учителѐ екології спрѐмована 

на розвиток, навчаннѐ й вихованнѐ учнів ѐк суб’юктів освітнього 

процесу за допомогоя вивченнѐ змісту та методів екології. 

Сферами професійної діѐльності вчителѐ екології ю викладаннѐ, 

науково-методична, соціально-педагогічна та культурно-

просвітницька діѐльність у галузі екології. 

Професіоналізації майбутнього вчителѐ екології сприѐю 

педагогічна і методична підготовка й особливо такі навчальні 

дисципліни та курси за вибором, ѐк «Методика навчаннѐ екології», 

«Основи екологічної культури фахівцѐ», «Методика екологічної освіти». 

Вихованнѐ у здобувачів свідомого ставленнѐ до природного 

середовища і формуваннѐ екологічного мисленнѐ ѐк елементів 

екологічної культури можна вважати необхідноя основоя длѐ проѐву 

виховної та розвивальної функцій вчителѐ екології. 

Еколого-педагогічна готовність майбутнього вчителѐ екології ю 

одніюя з істотних характеристик його професійної готовності, вона 

може бути визначена ѐк цілісне утвореннѐ, основоя ѐкого виступаю 

морально-психологічна, змістово-інформаційна та операційно-

діѐльнісна готовність. 

Учитель екології змушений швидко реагувати на зміни 

соціального замовленнѐ, зміни змісту екологічної освіти, інновації в 

педагогічній теорії і практиці. Длѐ цього необхідно виконувати 

наступні професійні функції: соціальну, екологічну, інформаційну, 

виховну, розвивальну, організаційну, творчо-конструктивну, 

контрольно-оцінну, прогностичну, науково-дослідну, комунікативну, 

самоосвітня, методологічну, педагогічну (табл. 1). 

Таблицѐ 1 

Основні професійні функції діяльності вчителя екології 
Функції  Зміст 

Соціальна Транслѐціѐ соціального досвіду лядства в галузь знань про 
живу природу 

Екологічна Розпізнаваннѐ відчуженості особистості учнѐ від природи і 
соціуму, оціняваннѐ заходів деструктивності системи 
«особистість – середовище», забезпеченнѐ психологічної та 
педагогічної корекції становленнѐ особистості в її тісній 
взаюмодії з природоя і суспільством 

Інформаційна Уміннѐ коректно висловлявати й аргументовано доводити 
положеннѐ предметної галузі екологічного знаннѐ 

Виховна  
 

Спрѐмованість на вихованнѐ особистості учнѐ на основі 
розуміннѐ гуманістичної цінності екології ѐк науки і ѐвища 
культури 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

19 

Продовженнѐ Таблиці 1 
Розвивальна Формуваннѐ науково-гуманістичного світоглѐду, 

інтелектуального розвитку учнів, прагненнѐ учнів до 
розумового та фізичного саморозвитку 

Організаційна  
 

Організаціѐ творчого педагогічного процесу шлѐхом 
використаннѐ всіх форм навчаннѐ екології в їх взаюмозв’ѐзку, 
можливостей різних видів діѐльності, інформаційного і 
виховного впливу соціального середовища. 
Організаціѐ матеріально-технічної бази навчаннѐ екології 

Творчо- 
конструктивна 

Проюктувальна діѐльність на основі системного підходу: 
проюктуваннѐ педагогічного процесу, навчально-програмної 
документації; конструяваннѐ змісту уроків, екскурсій та інших 
форм навчаннѐ, розробка сучасних технологій навчаннѐ 
екології. 
Здатність до педагогічної інтерпретації соціальних ѐвищ, 
переклад суспільних цілей і завдань на мову цілей і завдань 
педагогічних 

Љонтрольно- 
оцінна 

Аналіз досѐгнутих результатів та їх співвідношеннѐ з 
поставленими завданнѐми; психолого-педагогічна діагностика. 
Оціняваннѐ й коригуваннѐ компонентів навчально-виховного 
процесу 

Прогностична Прогнозуваннѐ результатів навчально-виховного процесу з 
екології; змін, що відбуваятьсѐ на рівні особистості, колективу 
і учнів 

Науково-
дослідницька 
 

Дослідницька діѐльність учителѐ з метоя підвищеннѐ 
ефективності навчально-виховного процесу з екології із 
застосуваннѐм сучасних методів пошуку, обробки та 
використаннѐ інформації; особистісна позиціѐ вчителѐ по 
відношення до педагогічних інновацій 

Љомунікативна Побудова взаюмин із учнѐми, колегами, батьками учнів на 
основі знань про закономірності і способи спілкуваннѐ; 
управліннѐ індивідом і групоя, на основі педагогічного такту 

Самоосвітнѐ  Зміна власних позицій, вибір нових форм, методів та засобів 
екологічної освіти в умовах розвитку науки і мінливої 
соціальної й педагогічної практики. Самоаналіз із метоя 
розвитку власних творчих здібностей і підвищеннѐ кваліфікації 

Методологічна Використаннѐ методологічних знань і вмінь у викладацькій, 
науково-методичній, соціально-педагогічній та культурно-
просвітницькій діѐльності 

Педагогічна Перенесеннѐ екологічних знань, умінь, навичок на процес 
освіти. Оріюнтаціѐ учнів на педагогічну професія 

 

Багато дослідників наголошуять на необхідності посиленнѐ 

виховної функції екологічної освіти за рахунок широкого вкляченнѐ в її 

зміст ціннісних і нормативних компонентів, правил, норм, приписів, 

екологічних заборон, позначеннѐ реальних екологічних проблем і тих 

ідей, на основі ѐких можуть бути вирішені екологічні проблеми. 
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У взаюмозв’ѐзку екологічної та педагогічної освіти здобувачів-

екологів у педагогічному ЗВО ми виділѐюмо об’юктивні ѐвища: 

- взаюмодіѐ лядини і природи в умовах сучасної екологічної 

кризи; 

- взаюмодіѐ науки, техніки, виробництва й освіти в умовах 

науково-технічного прогресу; 

- взаюмодіѐ педагогічної науки і практики; 

- взаюмодіѐ та інтеграціѐ культурологічних, екологічних, 

біологічних і педагогічних наук у процесі еколого-педагогічної освіти; 

- взаюмодіѐ різних видів лядської діѐльності; 

- взаюмодіѐ різних видів професійної діѐльності майбутнього 

вчителѐ екології; 

- взаюмодіѐ навчально-виховних процесів у педагогічному ЗВО і 

загальноосвітній школі. 

У системі безперервної екологічної освіти та системі вищої 

педагогічної освіти еколого-педагогічна освіта здобувачів ю одніюя з 

важливих підсистем, оскільки вона виконую випереджальну, 

прогностичну функція освіти. 

Процес еколого-педагогічної освіти поюдную в собі аудиторні та 

позааудиторні форми, вклячаю в себе методи теоретичного і практич-

ного навчаннѐ, що забезпечую юдність теоретичного і практичного 

навчаннѐ, поюднаннѐ навчаннѐ з професійно-педагогічноя працея. 

Багаторівнева система підготовки здобувачів у педагогічному 

ЗВО передбачаю поділ освітньої та професійної підготовки під час 

формуваннѐ змісту освіти, проюктуваннѐ й виконаннѐ стандарту освіти, 

навчального плану; розробки освітніх програм. У зв’ѐзку з цим рівень 

вищої освіти підтверджую диплом бакалавра і диплом магістра, а 

професійну кваліфікація відповідний сертифікат. 

Недотриманнѐ принципу багаторівневості, ѐкий передбачаю 

стадійність і етапність під час організації процесу еколого-педагогічної 

освіти, призводить до серйозних недоліків у засвоюнні здобувачами 

екологічних знань, умінь і навичок, екологічних цінностей, правил, 

норм. Так, наприклад, вкляченнѐ навчальної дисципліни «Екологіѐ» в 

навчальний план другого року (3-й семестр) підготовки вчителѐ 

біології призвело до низьких результатів, що обумовлено відсутністя у 

здобувачів системи біологічних знань, що ю фундаментальноя базоя 

длѐ успішного засвоюннѐ ними екологічного змісту. У зв’ѐзку з цим, 

дисципліна «Екологіѐ» в навчальному плані була перенесена на третій 

рік навчаннѐ (в 5-й семестр). 
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Длѐ розробки теоретичних основ еколого-педагогічної освіти 

недостатньо простого накопиченнѐ відомостей із екологічних, 

педагогічних, психологічних, методичних та інших наук, оскільки 

еколого-педагогічна освіта в педагогічному виші маю найважливіші 

аспекти  формуваннѐ екологічної та педагогічної культури і 

особистісної, професійної готовності студентів до екологічного 

світоглѐду. 

Одніюя з головних позицій у визначенні структури системи 

еколого-педагогічної освіти стало розуміннѐ її цілісності, що 

обумовлено системноя організаціюя природи, що представлѐю собоя 

складну багатокомпонентну систему з безліччя різноманітних 

зв’ѐзків, системним характером самої екології, що вивчаю ці зв’ѐзки, 

соціальними та педагогічними потребами в екологічно культурних 

громадѐн і педагогів, професійно підготовлених до екологічної освіти. 

Система еколого-педагогічної освіти в педагогічному ЗВО, з 

одного боку, ю підсистемоя системи підготовки майбутнього вчителѐ 

екології, а з іншого боку, виступаю ѐк частина системи безперервної 

екологічної освіти. 

Педагогічна функціѐ ю провідноя длѐ системи еколого-

педагогічної освіти. Вона забезпечую педагогічну сутність професійної 

підготовки вчителѐ, підсиляю педагогічну спрѐмованість екологічної 

освіти студентів. 

Зміст екологічної освіти розвиваю логічне мисленнѐ здобувачів, 

інтелектуальні та практичні, навчальні та дослідницькі вміннѐ. 

Розвивальні цілі екологічної освіти студентів передбачаять: 

- розвиток наукового світоглѐду на основі створеннѐ цілісної 

наукової картини світу; 

- розвиток здібностей і потреб студентів в екологічних знаннѐх, 

екологічної діѐльності, екологічній освіті; 

- розвиток умінь і навичок з добуваннѐ екологічних знань, 

практико-оріюнтованих умінь з вивченнѐ та охорони навколишнього 

середовища; 

- розвиток дослідницьких умінь в області екології. 

Процес розвитку особистісних ѐкостей студента супроводжую 

весь період навчаннѐ в університеті. При цьому він супроводжуютьсѐ 

розвитком педагогічних норм і цінностей, ціннісних оріюнтацій в освіті 

і педагогічній діѐльності. 

У процесі еколого-педагогічної освіти студентів-екологів 

формуятьсѐ загальнолядські цінності, до ѐких належать непорушні 
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предмети, ідеали, норми длѐ всього лядства: цінність життѐ в усіх її 

проѐвах, лядина і її життѐ ѐк найвища цінність, природа, наука, культура, 

а також система суспільних цінностей, пов’ѐзаних із діѐльністя лядини 

щодо вивченнѐ й охорони навколишнього середовища (Логвиненко, 

2012, с. 650). 

Необхідність існуваннѐ системи еколого-педагогічної освіти здобу-

вачів педагогічного вишу об’юктивно викликана численними факторами 

соціального, економічного, екологічного й педагогічного характеру. 

Дослідженнѐ змісту підготовки вчителѐ екології доводить високу 

загальноосвітня і професійну значущість еколого-педагогічної освіти 

за рахунок збільшеннѐ обсѐгу й розширеннѐ змісту екологічних, 

біологічних, педагогічних і методичних знань, умінь і навичок, 

посиленнѐ ролі культурологічних та педагогічних аспектів. 

Љомпонентом системи еколого-педагогічної освіти ю процес 

навчаннѐ. Цілі, зміст і процес навчаннѐ перебуваять у взаюмозв’ѐзку і 

взаюмовпливі. Обсѐг, структура змісту залежить від закономірностей 

навчаннѐ, форм, методів і засобів навчаннѐ. І разом із тим, зміст 

визначаю вибір форм, методів та засобів навчаннѐ. 

Еколого-педагогічна освіта поюдную в собі аудиторні та 

позааудиторні форми, що дозволѐять поюднати теоретичне і практичне 

навчаннѐ, а також навчаннѐ з педагогічноя працея. 

Длѐ процесу навчаннѐ провідне значеннѐ маять відомі 

дидактичні принципи: вихованнѐ характеру навчаннѐ, поюднаннѐ 

навчаннѐ з виробничоя практикоя, науковість, систематичність 

формуваннѐ знань, умінь і навичок; принципи, що маять універсальне 

значеннѐ незалежно від видів і форм підготовки. 

Ми переконані, що вихованнѐ в процесі навчаннѐ передбачаю 

формуваннѐ світоглѐду, розвиток моральних ѐкостей особистості, 

культурних потреб, розвиток професійно значущих ѐкостей 

особистості: самостійність, відповідальність, творчість, потреба в освіті 

та самоосвіті, здатність до самооцінки, формуваннѐ у студентів 

системи цінностей. 

Особливе значеннѐ маю поюднаннѐ індивідуальних і колективних 

форм діѐльності здобувачів. Реалізаціѐ дидактичного принципу 

юдності індивідуальних і колективних форм у процесі еколого-

педагогічної освіти поѐсняютьсѐ тим, що студенти навчаятьсѐ в 

колективі навчальної групи, курсу і післѐ закінченнѐ ЗВО працяять у 

педагогічному колективі закладу освіти. 
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У процесі еколого-педагогічного навчаннѐ найбільш ефективним 

ю використаннѐ всіх активних методів навчаннѐ (розвивального і 

проблемного) у їх комплексному поюднанні. На лекційних занѐттѐх 

переважно використовуятьсѐ методи теоретичного навчаннѐ із 

застосуваннѐм засобів наочності, на лабораторних занѐттѐх, на 

польовій практиці широке застосуваннѐ знаходѐть практичні і наочні 

методи навчаннѐ. Методи практичного навчаннѐ найбільш часто 

реалізуятьсѐ під час виконаннѐ здобувачами лабораторних, 

практичних робіт, проведеннѐ експерименту, дослідів, спостережень. 

Так, наприклад, на лабораторно-практичних занѐттѐх з екології 

виконувалисѐ такі практичні роботи: вивчалисѐ методи екологічного 

моніторингу навчальних приміщень; визначаласѐ корисна площа і 

кубатура, оцінявалосѐ внутрішню оздобленнѐ приміщень, 

вимірявалисѐ параметри мікроклімату; вивчавсѐ вентилѐційний 

режим, освітленість аудиторії; вівсѐ радіаційний контроль приміщень, 

визначалисѐ рівень шуму і ступінь запиленості повітрѐ і його 

забрудненість мікроорганізмами; визначаласѐ порівнѐльна 

фітонцидна активність кімнатних рослин; складавсѐ екологічний 

паспорт навчального приміщеннѐ. 

Широке використаннѐ здобувачами дослідницьких методів 

підтверджую високу ступінь активності й самостійності в добуванні 

нових екологічних і педагогічних знань, засвоюнні дослідницьких 

умінь, розвитку пізнавальних інтересів і потреб у самоосвіті в галузі 

екології та екологічної освіти. 

Методи активного теоретичного і практичного навчаннѐ 

сприѐять підвищення рівнѐ екологічної та педагогічної освіченості 

здобувача. Розвиток таких інтегральних показників, ѐк екологічна 

культура і готовність до екологічної освіти визначаютьсѐ комплексним 

застосуваннѐм всіх методів. 

Цілісну, всебічну й об’юктивну оцінку ѐкості еколого-педагогічної 

освіти може дати тільки система критеріїв, ѐка даю можливість оцінити 

не тільки результати еколого-педагогічної освіти здобувачів, а й 

ефективність змісту, процесу, їх відповідність цілѐм еколого-

педагогічної освіти (Левченко, 2016, с. 371). 

У визначенні критеріїв ми спиралисѐ на системний підхід до 

застосуваннѐ критеріїв оцінки еколого-педагогічної освіти студентів-

екологів. 

Аналіз засвоюннѐ екологічних знань здійснявавсѐ за 

результатами тестуваннѐ, контрольних робіт і відповідей на іспитах і 
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заліках. Засвоюннѐ екологічних умінь оцінявали на лабораторних 

занѐттѐх та польових практиках з екології. 

Відповідно до показників критеріїв ефективності змісту еколого-

педагогічної освіти й ефективності процесу навчаннѐ відзначимо зміни 

в засвоюнні еколого-педагогічних знань, умінь, навичок, відносин і 

цінностей студентами-екологами в процесі їх підготовки. 

З’ѐсувалосѐ, що найбільш складними длѐ засвоюннѐ 

здобувачами виѐвилисѐ питаннѐ, пов’ѐзані із застосуваннѐм 

екологічних знань і розвитком екологічних умінь і навичок. Здобувачі 

не володіли методами екологічних досліджень, не вміли виконувати 

обробку даних, отриманих у ході практичних робіт, важко було в 

узагальненні матеріалу й формуляванні висновків. У цій ситуації була 

істотно збільшена частка і розширена тематика лабораторних і 

практичних робіт із екології, розроблені спеціальні навчальні 

програми і календарні робочі плани польової практики з екології. 

Недостатньо високий теоретичний рівень змісту дисципліни 

«Екологіѐ» позначив необхідність вкляченнѐ в зміст екологічних 

законів і закономірностей, зміни послідовності вивченнѐ тем, 

застосуваннѐ ефективних форм і активних методів навчаннѐ. Післѐ 

експериментального навчаннѐ студенти показали високий рівень 

теоретичних знань з екології (за узагальненими результатами 

тестуваннѐ і іспитів), що відображено в табл. 2. 

Таблицѐ 2 

Результати засвоєння екологічних знань здобувачами 

Рівні засвоюннѐ 
Показники засвоюннѐ по темам 

1 2 3 4 5 6 Середню 
значение Низький 0,08 0,09 0,06 0,1 0,07 0,03 0,07 

Середній 0,37 0,36 0,32 0,45 0,31 0,23 0,34 

Високий 0,40 0,43 0,47 0,33 0,52 0,60 0,46 
 

Длѐ перевірки були подані такі теми з навчальної дисципліни 

«Екологіѐ»: 1) Љонцепціѐ екосистеми; 2) Екологічні чинники: 

класифікаціѐ та рівні їх дії; 3) Середовища життѐ; 4) Екологічна 

структура популѐції; 5) Љругообіг речовин і потік енергії; 6) Вченнѐ 

В. І. Вернадського про біосферу. 

Підсумкові (екзаменаційні) оцінки знань здобувачів з екології ю 

важливим показником ефективності системи еколого-педагогічної 

освіти (табл. 3). 
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Статистичні дані результатів засвоюннѐ екологічних знань 

підтвердили ефективність упровадженнѐ системи еколого-

педагогічної освіти. 

Таблицѐ 3 

Результати успішності здобувачів з екології 

Показники успішності 
Розподіл оцінок 

Результати успішності, % 

2 - 

3 19,4 

4 47,5 

5 33,0 

Середній бал 4,1 
 

Результати професійної підготовки здобувачів до екологічної 

освіти ми отримували, проводѐчи спостереженнѐ й анкетуваннѐ на 

лабораторно-практичних занѐттѐх з методики навчаннѐ екології, під 

час педагогічних практик у школі, аналізуячи відповіді учнів на 

іспитах, зокрема й випускних (ДАЉ) з педагогіки і методики навчаннѐ 

екології, вивчаячи випускні кваліфікаційні роботи студентів. 

Знаннѐ, ѐкі перевірѐлисѐ з методики екологічної освіти, умовно 

розділили на блоки: 

1 - знаннѐ про цілі і завданнѐ екологічної освіти; 

2 - знаннѐ про принципи екологічної освіти; 

3 - знаннѐ про моделі екологічної освіти та умови їх реалізації; 

4 - знаннѐ про зміст екологічної освіти; 

5 - знаннѐ про методи та засоби екологічної освіти. 

Результати засвоюннѐ методичних та екологічних знань наведені в 

таблиці 4. 

Таблицѐ 4 

Узагальнені результати засвоєння знань з методики екологічної 

освіти 

Рівні засвоюннѐ 
Показники засвоюннѐ по блоках 

1 2 3 4 5 Середню 

Низький 0,10 0,09 0,08 0,04 0,09 0,08 

Середній 0,23 0,46 0,30 0,29 0,33 0,32 

Високий 0,44 0,37 0,48 0,35 0,36 0,40 
 

Отримані результати відображаять тенденції соціалізації, 

екологізації та професіоналізації особистості здобувача вищої освіти в 

процесі впровадженнѐ системи еколого-педагогічної освіти. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Логіко-

методологічна сутність еколого-педагогічної освіти визначаютьсѐ 

парадигмоя сталого розвитку та глобальноя оріюнтованістя освіти на 

вивченнѐ цілісної наукової картини світу. У контексті одночасного 

розглѐду еколого-педагогічної освіти ѐк педагогічної категорії та логіки 

розвитку наук про освіту, його логіко-методологічноя сутністя ю 

взаюмозв’ѐзок наук на рівні загальнонаукової і міждисциплінарної 

інтеграції. Даний логіко-методологічний підхід забезпечую 

фундаментальність синтезу екологічної та педагогічної освіти й 

розширяю методологічні функції екологічних і педагогічних наукових 

знань у загальній структурі світового педагогічного процесу. Методо-

логічні функції наукових знань забезпечуять подоланнѐ розрізненості і 

фрагментованість у сприйнѐтті особистістя навколишнього світу. 

Методологічними основами концепції побудови систем 

еколого-педагогічної освіти здобувачів-екологів ю інтеграційна 

методологіѐ, стратегічні напрѐми розвитку еколого-педагогічної 

освіти, методологічні функції (світоглѐдна, системна), філософське 

розуміннѐ державної, національної, громадської, особистісної цінності 

еколого-педагогічної освіти. 

Система еколого-педагогічної освіти студентів-екологів ю 

відкритоя, багаторівневоя системоя, що розвиваютьсѐ і складаютьсѐ з 

цільового, мотиваційного, проюктувального, змістового, 

процесуально-управлінського, оціночно-результативного 

компонентів; виконую методологічну, світоглѐдну, соціальну, 

системну, культурологічну, інтегративну, екологічну, педагогічну 

функції; містить теоретичні основи перспективного розвитку, 

специфічні особливості організації педагогічних процесів у системі 

безперервної освіти. 

Зміст еколого-педагогічної освіти ю інтегративним комплексом, 

ѐкий об’юдную екологічні та педагогічні знаннѐ, уміннѐ, навички, 

цінності, норми, історичний досвід, види діѐльності. Взаюмозв’ѐзок 

різних компонентів змісту еколого-педагогічної освіти забезпечуютьсѐ 

інтеграціюя наук про природу, суспільство, лядину.  

Установлено, що провідними методами еколого-педагогічної 

підготовки ю активні методи навчаннѐ й оріюнтаціѐ майбутніх педагогів 

на науково-дослідницьку, інформаційну, культурологічну, методико-

прогностичну діѐльність. 

У процесі дослідженнѐ доведено необхідність і перспективність 

еколого-педагогічної освіти. Результати успішності студентів з 
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екологічних і методичних дисциплін свідчать про високий рівень 

засвоюннѐ знань, повноти та оперативності оволодіннѐ екологічними і 

методичними вміннѐми, оволодінні новими видами еколого-

педагогічної діѐльності, підвищений інтерес до вивченнѐ екології і до 

проблем екологічної освіти студентів. Виникла потреба в 

безперервній екологічній і еколого-педагогічній професійній освіті. 

Перспективними напрѐмами подальшого дослідженнѐ 

проблеми визначено: 

- розробку методолого-теоретичних основ взаюмодії наук у 

процесі еколого-педагогічній освіті; 

- наукове обґрунтуваннѐ синтезу теоретичного і практичного 

навчаннѐ; 

- інтеграція й диференціація змісту еколого-педагогічної освіти 

під час оволодіннѐ різними кваліфікаціѐми педагогічної професії; 

- оріюнтаціѐ на розвивальне навчаннѐ в зв’ѐзку зі специфічними 

особливостѐми еколого-педагогічної освіти; 

- дослідженнѐ адаптаційних процесів випускників педагогічних 

ЗВО в умовах ринкових відносин і ринку праці; 

- реалізаціѐ професійно-технологічного підходу; 

- науково-методичне проюктуваннѐ основної моделі 

багатоканальної методичної діѐльності вчителѐ. 
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SUMMARY 
Dushechkina Nataliіa. The influence of the system of ecological and 

pedagogical education on the formation of ecological worldview of students-
ecologists. 

The article analyzes the system of ecological and pedagogical education and 
highlights its influence on the formation of ecological worldview of applicants. Active 
teaching methods (developmental and problem-based learning) that are effectively 
used in the process of ecological and pedagogical learning are revealed. Widespread 
use of research methods by applicants confirms the high degree of activity and 
independence in acquiring new environmental and pedagogical knowledge, mastering 
research skills, development of cognitive interests and needs in self-education in the 
field of ecology and environmental education. Methods of active theoretical and 
practical training help to increase the level of environmental and pedagogical 
education of the applicant. Development of such integrated indicators as 
environmental culture and readiness for environmental education is determined by the 
integrated application of all methods. It is proved that a holistic, comprehensive and 
objective assessment of the quality of environmental education can be given only by a 
system of criteria that allows to assess not only the results of environmental education, 
but also the effectiveness of content, process, their compliance with environmental 
education. In defining the criteria, we relied on a systems approach to the application 
of criteria for assessing the environmental and pedagogical education. The analysis of 
acquisition of environmental knowledge was carried out based on the results of testing. 
Acquisition of ecological skills was assessed at laboratory classes and field practices in 
ecology. Experimental data on the results of assimilation of ecological knowledge are 
presented. It confirmed the effectiveness of implementation of the system of ecological 
and pedagogical education. 

Key words: ecological and pedagogical education, active teaching methods, 
criteria for evaluating implementation of the system of ecological and pedagogical 
education. 
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Постановка проблеми. Длѐ України розбудова системи розвитку 

обдарованої особистості ю необхідноя умовоя досѐгненнѐ успіху на 

шлѐху розбудови незалежної держави. Зараз і сама долѐ України 

певноя міроя залежить від того, ѐк ефективно будуть використані 

інтелектуальні, творчі можливості її народу, кожного громадѐнина. 

Ось чому великого значеннѐ набуваю науково-педагогічне розв’ѐзаннѐ 

проблеми виѐвленнѐ та розвитку творчих здібностей підростаячого 

поколіннѐ, дослідженнѐ теоретичних основ ефективної державної 

системи підтримки обдарованої особистості.  

Саме тому длѐ збереженнѐ інтелектуального потенціалу нації 

дедалі актуальнішоя стаю проблема навчаннѐ й розвитку обдарованих 

дітей. 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐм обдарованості 

займалисѐ такі зарубіжні та українські вчені, ѐк Д. Гілфорд, П. Торренс, 

В. Чудновський, Д. Богоѐвленська, Н. Лейтес, І. Волощук, О. Матяшкін, 

С. Сисоюва, А. Юркевич, О. Љульчицька тощо. Особливості професійної 

підготовки майбутнього вчителѐ початкових класів висвітлено у 

працѐх Н. Бібік, Г. Тарасова, О. Загребельна, Л. Хомич, Л. Ілійчук, 

О. Савченко, А. Чичук. 

Мета статті – розкрити особливості професійної підготовки 

вчителів початкових класів до роботи з обдарованими учнѐми.  

Виклад основного матеріалу. Як зазначено в концепції Нової 

української школи, одним із пріоритетних напрѐмів розбудови освіти ю 

спрѐмуваннѐ педагогічного процесу на оптимальний розвиток і 

реалізація духовного, інтелектуального, фізичного потенціалу учнів 

через диференціація освіти; формуваннѐ інтелектуальної еліти нації із 

талановитої учнівської молоді (Про затвердженнѐ Концепції 

розвитку педагогічної освіти, 2018). 

У професійному стандарті «Вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої школи» зазначені професійні компетентності вчи-

телѐ, що передбачаять урахуваннѐ індивідуальних потреб учнів, у тому 

числі обдарованих дітей (Про затвердженнѐ професійного стандарту 

«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»). 

Зважаячи на важливість дослідженнѐ проблеми обдарованості 

особистості, необхідність поліпшеннѐ науково-методичного та 

організаційно-спонукального забезпеченнѐ функціонуваннѐ системи 

виѐвленнѐ, розвитку й підтримки дітей і молоді, що виѐвлѐять різні 

види обдарованості, у реальному соціально-економічному та 

освітньому просторі України розпорѐдженнѐм Љабінету Міністрів 
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України від 8 серпнѐ 2007 року No 635-р створено Інститут 

обдарованої дитини. До завдань Інституту належить: дослідженнѐ 

феномену обдарованості та розробка програм і технологій розвитку 

обдарованої особистості на різних вікових етапах у системі 

безперервної (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійної, вищої) освіти; розробленнѐ методичного забезпеченнѐ 

длѐ діагностики та розвитку обдарованості, створеннѐ сприѐтливих 

умов і реалізаціѐ проюктів і програм фізичного, психічного, 

соціального, духовного та інтелектуального розвитку обдарованих 

дітей, їх правового та соціального захисту; упровадженнѐ наукових 

розробок, спрѐмованих на вирішеннѐ актуальних проблем освіти та 

вихованнѐ обдарованих дітей і молоді; формуваннѐ суспільно-

громадської думки щодо усвідомленнѐ державного значеннѐ роботи з 

обдарованоя молоддя; інтеграціѐ в міжнародний освітній та 

інформаційний простір з питань роботи з обдарованоя молоддя. 

Інститут обдарованої дитини координую роботу науковців та педагогів 

України щодо виѐвленнѐ, розвитку й підтримки дітей та молоді, ѐкі 

виѐвлѐять різні види обдарованості, здійсняю міжнародну співпраця 

з відповідними структурами інших держав, допомагаю вчителѐм-

практикам науково-методичним забезпеченнѐм відповідної роботи 

(Інститут обдарованої дитини НАПН України). 

Таким чином, постаю гостра потреба у професійній підготовці май-

бутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнѐми.  

Спираячись на дослідженнѐ Л. Љоваль (Љоваль, 2009), Я. Љічук 

(Љічук, 2009), О. Савченко (Савченко, 2003), Л. Хомич (Хомич, 1998), 

виокремлено основні компоненти підготовки вчителѐ початкових класів 

до роботи з обдарованими дітьми. До них ми зараховуюмо: мотивацій-

ний, змістовий, процесуальний, креативно-діѐльнісний, рефлексивний.   

Мотиваційний компонент спрѐмовую освітній процес на 

розвиток у студентів потреби в професійному вдосконаленні, оріюнтую 

на формуваннѐ інтересу. Позитивна мотиваціѐ майбутніх учителів 

початкових класів до роботи з обдарованими учнѐми, на нашу думку, 

ґрунтуютьсѐ на таких аспектах: стимуляванні розвитку мислительних 

процесів студента, формуванні інтересу до професії та прагненнѐ 

застосувати знаннѐ, уміннѐ, навички в освітньому процесі початкової 

школи, усвідомленні майбутніми вчителѐми мети вивченнѐ дисциплін 

згідно з навчальним планом, їх теоретичного і практичного значеннѐ 

длѐ майбутньої професійної діѐльності, мобілізації творчих сил 

студента у процесі оволодіннѐ основами педагогічної діѐльності. 
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До змістового компоненту належать: використаннѐ 

можливостей змісту навчальних дисциплін, передбачених навчальним 

планом, у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

роботи з обдарованими учнѐми; отриманнѐ майбутнім учителем повних 

і глибоких предметних знань про основи педагогічної діѐльності, форми, 

прийоми й методи індивідуальної та групової роботи з обдарованими 

учнѐми, добір завдань длѐ самостійної роботи. 

Змістовий компонент охопляю: знаннѐ принципів, 

закономірностей змісту підготовки майбутніх учителів до роботи з 

обдарованими учнѐми; знаннѐ, що пов’ѐзані з організаціюя навчально-

наукової діѐльності, із засвоюннѐм змісту новітніх технологій навчаннѐ, 

характеристик творчих, обдарованих учнів, що сприѐю взаюмодії з ними. 

Процесуальний компонент – це освітній процес із 

використаннѐм різноманітних форм, технологій, підходів, ѐкий 

спрѐмований на набуттѐ студентами компетентностей длѐ оволодіннѐ 

алгоритмом застосуваннѐ знань, умінь, навичок та комплексу дій, 

ефективних у нових умовах, ѐкі сприѐять формування навчальних 

компетентностей учнів, зокрема й обдарованих.  

Креативно-діѐльнісний компонент під час підготовки майбутніх 

учителів до роботи з обдарованими учнѐми набуваю важливого 

значеннѐ, оскільки він спонукаю викладача відмовитисѐ від 

традиційного підходу до організації освітнього процесу у ЗВО, сприѐю 

формування здібностей студентів до створеннѐ нового продукту 

діѐльності. Адже нині необхідноя вимогоя до діѐльності вчителѐ 

початкових класів ю робота в режимі творчості, завдѐки цьому педагог 

активно взаюмодію з обдарованим учнем та активізую його творчі 

можливості. Аби підготувати вчителѐ до роботи з обдарованими 

учнѐми, сам учитель маю бути творчоя особистістя, здатноя до 

інноваційної діѐльності, що характеризуютьсѐ дослідницькоя, 

дискусійноя формами. Результатом підготовки вчителѐ початкових 

класів ю здатність до творчості, самоосвіти, новаторства. 

Рефлексивний компонент передбачаю поточний контроль, 

організація аналітичної діѐльності, корекція змісту, результатів, цілей і 

завдань підготовки вчителѐ до роботи з обдарованими дітьми; 

узагальненнѐ вивченого матеріалу, оволодіннѐ прийомами самооціня-

ваннѐ, самоконтроля власної професійної підготовки, результатів пізна-

вальної діѐльності. Основна функціѐ рефлексії – це забезпеченнѐ зво-

ротнього зв’ѐзку, ѐкий розкриваю універсальність застосуваннѐ рефлек-

сивного принципу до різних сфер діѐльності майбутнього вчителѐ. 
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Формуваннѐ професійної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів до роботи з обдарованими учнѐми здійсняютьсѐ під 

час вивченнѐ навчальної дисципліни  «Підготовка творчого вчителѐ до 

роботи з обдарованими учнѐми» (курс передбачений длѐ студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта).  

У результаті вивченнѐ навчальної дисципліни студенти 

оволодіваять такими компетентностѐми: 

- знати природу обдарованості дитини; види і типи 

обдарованості молодшого школѐра; особливості обдарованої 

особистості; 

- уміти визначати ступінь обдарованості дітей та особливості 

роботи з обдарованими учнѐми на основі використаннѐ зарубіжних та 

вітчизнѐних розробок учених; 

- застосовувати сучасні технології навчаннѐ (інтерактивні та 

інформаційно-комунікаційні технології, технології змішаного 

навчаннѐ, диференційоване навчаннѐ), здійснявати навчально-

наукові дослідженнѐ в освітньому процесі; 

- створявати творче середовище під час використаннѐ в 

освітньому процесі сучасних підходів (компетентнісний, особистісно-

діѐльнісний, технологічний, системний, практико-оріюнтований, 

диференційований, дослідницький).  

Таким чином, можна виділити основні педагогічні умови 

підготовки творчого вчителѐ до роботи з обдарованими учнѐми. 

1. Велику роль відіграю здатність викладача ЗВО працявати в 

умовах творчого середовища інноваційного освітнього простору. 

Зокрема, створеннѐ творчого середовища під час виготовленнѐ 

дидактичних матеріалів длѐ школи та їх презентації ми визначили ѐк 

одну з умов, що сприѐю підвищення рівнѐ підготовки майбутнього 

вчителѐ до роботи з обдарованими учнѐми. 

2. Удосконаленнѐ навчально-методичного забезпеченнѐ; 

застосуваннѐ таких методів самостійної дослідницької діѐльності, ѐк 

складаннѐ портфоліо, створеннѐ міні-проюктів, публічна презентаціѐ, 

метод кейсів. 

3. Використаннѐ інноваційних технологій (інтерактивних, 

інформаційних, диференційованого навчаннѐ). 

4. Спрѐмуваннѐ компонентів освітнього процесу (мотиваційного, 

змістового, процесуального, креативно-діѐльнісного, рефлексивного) 

на підготовку вчителѐ до роботи з обдарованими учнѐми. 
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5. Застосуваннѐ сучасних підходів до навчаннѐ під час 

підготовки вчителѐ (особистісно-діѐльнісного, компетентнісного, 

системного, професійно-оріюнтованого). 

Висновки. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових 

класів до роботи з обдарованими учнѐми передбачаю науково-

методичне забезпеченнѐ освітнього процесу системоя знань і способів 

діѐльності з розвитку творчих здібностей учнів початкових класів. У 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів 

студенти здобуваять знаннѐ щодо природи обдарованості, видів та 

типів обдарованості особистості; формуятьсѐ компетентності щодо 

організації навчальної діѐльності обдарованих учнів, застосуваннѐ 

сучасних технологій навчаннѐ з такими учнѐми.  
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SUMMARY 
Zorochkina Tetiana. Professional training of primary school teachers in gifted 

education. 
The article discusses the issue of preparation of future primary school teachers 

to work with gifted pupils. 
We analyze the key components of such training which encompass various 

aspects – motivation, content, procedure, creative activity, and reflection. 
We take a closer look at the development of future primary school teachers’ 

professional competence in gifted education throughout the course “Creative teacher's 
work with gifted pupils” as part of university curriculum, and identify the pedagogical 
prerequisites and conditions for preparing creative teachers to educate gifted pupils. 

Key words: gifted pupils, primary school teacher, gifted education, professional 
training in gifted education. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
 

У статті досліджено проблему підвищеннѐ ефективності підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури до організації дистанційної фізкультурно-
оздоровчої діѐльності учнів. Розкрито, що в умовах обмеженої рухової активності 
одніюя з клячових проблем постаю належна організаціѐ фізкультурно-оздоровчої 
діѐльності учнів в умовах дистанційної освіти. Визначено компоненти професійної 
діѐльності вчителѐ фізичної культури та ступінь впливу їх на формуваннѐ вмінь 
здійснявати дистанційну освіту в позанавчальний час. Схарактеризовані вміннѐ 
здійснявати дистанційну фізкультурно-оздоровчу роботу. Розкрито можливості 
позааудиторної роботи та виѐвлено форми і методи подальшого вдосконаленнѐ 
освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців фізичної культури. Розроблено 
основні положеннѐ програми навчальної дистанційної практики здобувачів та 
конкретизовано її завданнѐ. 

Ключові слова: ефективність, підготовка, майбутні вчителі, фізична 
культура, дистанційна освіта, фізкультурно-оздоровча діѐльність, уміннѐ, 
позанавчальна робота, позааудиторна діѐльність. 

 

Постановка проблеми. У сучасних соціально-економічних 

умовах зростаю потреба суспільства у висококваліфікованих 

педагогічних кадрах, активних учасниках громадського життѐ, ѐкі 
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виѐвлѐять свідоме відповідальне ставленнѐ до своюї професійної 

діѐльності. Це стосуютьсѐ і майбутніх учителів фізичної культури. 

Чинна програма длѐ фізичного вихованнѐ школѐрів ураховую 

можливості вчителѐ фізичної культури працявати творчо, з 

раціональним використаннѐм наѐвних можливостей шкіл, 

розташованих поблизу спортивних обʼюктів та місць здоровʼѐ за 

місцем проживаннѐ. Суттювоя ланкоя дистанційної фізкультурно-

оздоровчої діѐльності стаять домашні завданнѐ з фізичної культури. 

Успіх реалізації названих форм роботи можливий лише за наѐвності 

універсальних знань учителѐ, здатного на високому рівні організувати 

дистанційні занѐттѐ з учнѐми. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ підготовки вчителѐ до 

фізкультурно-оздоровчої діѐльності з учнѐми з використаннѐм 

дистанційної форми роботи стали предметом досліджень науковців 

(Даниско, 2020; Љачан, 2017; Љлопов, 2007; Самоленко, 2020; Терентьюва, 

2019; Чухланцева, 2017; Шандригось, 2017; Шулѐр, 2020). Актуальність 

ціюї проблеми науковці підтверджуять наѐвністя низки факторів. 

1. Програма професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури, у даний час, не в стані задовольнити потребу суспільства в 

кваліфікованих фахівцѐх, здатних на високому професійно-педагогіч-

ному рівні проводити дистанційні занѐттѐ з фізичної культури з учнѐми. 

2. У наукових дослідженнѐх за останні роки не знайшли 

відображеннѐ питаннѐ підготовки вчителѐ фізичної культури до дистан-

ційної освіти та їх взаюмозвʼѐзку з позанавчальноя діѐльністя учнів. 

3. Недостатньо ефективно використовуютьсѐ в процесі навчаннѐ 

майбутніх учителів фізичної культури цінний досвід дистанційної 

освіти вчителів фізичної культури. 

Перераховані фактори викликаять природне протиріччѐ між 

потребоя в кваліфікованих кадрах та умовами їх підготовки.  

Мета статті. Питаннѐ професійної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури широко представлені в педагогічній літературі й у 

публікації неможливо розглѐнути повний обсѐг ціюї проблеми. Тому, 

нами розглѐнуті питаннѐ, повʼѐзані з підвищеннѐм ефективності 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації 

дистанційної фізкультурно-оздоровчої діѐльності учнів ѐк частини 

загальної підготовки майбутнього педагога.  

Методи дослідження: теоретичні – аналіз наукових джерел із 

проблеми дослідженнѐ, емпіричні – бесіда, спостереженнѐ, анкетуваннѐ.  
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Виклад основного матеріалу. Н. Чухланцевоя проаналізовано 

функції й компетентності тьятора, визначено, що система електронного 

навчаннѐ здобувачів фізкультурного профіля вимагаю більшої компе-

тентності, ніж система традиційної освіти. Одніюя з ефективних форм 

професійної освіти, спрѐмованої на задоволеннѐ освітніх потреб молоді, 

автор вважаю відкриту дистанційну освіту (Чухланцева, 2017, с. 211). 

Під дистанційноя освітоя В. Шандригось розумію навчальний 

процес, у ѐкому всі або частина занѐть здійсняятьсѐ з використаннѐм 

сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій в умовах 

територіальної віддаленості викладача й здобувачів. Длѐ її забезпеченнѐ 

автор пропоную такі технології (кейс-технології, TV-технології, мережеві 

технології), засоби (технічні (компʼятери, глобальні та локальні мережі) і 

програмні (релѐційні бази даних, компʼятерні навчальні програми, 

компʼятерні електронні підручники, програми тестового контроля 

знань); методи (асинхронне навчаннѐ (здобувачі, ѐкі проживаять далеко 

від ЗВО, складаять групу одного курсу і займаятьсѐ за індивідуальним 

навчальним планом з використаннѐм навчально-методичних матеріалів, 

розроблених закладом освіти) та синхронне навчаннѐ (дистанційно 

розділені ЗВО і група здобувачів (це може бути взагалі віртуальна 

навчальна група, а здобувачі не обовʼѐзково знаходѐтьсѐ в одній 

аудиторії і навіть в одному місті) (Шандригось, 2017, с. 126). 

О. Даниско констатую, що організаційні, методичні, економічні 

труднощі, з ѐкими зіштовхнулись адміністраціѐ та викладачі 

вітчизнѐних ЗВО під час глобального локдауну, ускладняять процес 

виокремленнѐ позитивних аспектів такої трансформації, що, у своя 

чергу, не сприѐю подальшому розвитку і становлення дистанційної 

(веб-, онлайн, відкритої, цифрової) освіти. Разом із тим, аналіз 

позитивних та негативних практик реалізації дистанційного навчаннѐ в 

умовах карантинних обмежень дозволить у перспективі покращити 

процес віддаленого (дистанційного чи комбінованого) викладаннѐ та 

навчаннѐ (Даниско, 2020, с. 186). 

У цьому аспекті автор пропоную застосовувати інтерактивні 

дистанційні технології, що відбувалосѐ в різних формах: онлайн- та 

відеолекції, вебінари, практичні й лабораторні занѐттѐ з використаннѐм 

платформ Zoom, Google Hangouts Meet, використаннѐ можливостей 

Viber, Telegram, Skype. Проте, у ході дослідженнѐ виѐвлѐю типові 

труднощі, з ѐкими зіштовхнуласѐ переважна більшість викладачів і 

здобувачів освіти факультету фізичного вихованнѐ: збільшеннѐ 

фактичного педагогічного навантаженнѐ; технічні проблеми у зв’ѐзку з 
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навантаженнѐм на сервери; проблеми з інтернет-з’юднаннѐм; 

недостатній рівень комп’ятерної грамотності окремих здобувачів, що 

потребую від викладачів розробленнѐ додаткових методичних 

рекомендацій, індивідуальних роз’ѐснень; психологічна 

непідготовленість деѐких здобувачів до самостійної роботи; відсутність 

ліцензованого програмного забезпеченнѐ на окремі цифрові продукти 

(наприклад, платформа відеоконфернцій Zoom), що обмежую час або 

функціональні можливості їх використаннѐ; недостатнѐ взаюмодіѐ на 

рівні здобувач-здобувач; нестача віртуальних лабораторій (або їх 

аналогів) длѐ проведеннѐ експериментів із дисциплін циклу 

природничо-наукової підготовки («Анатоміѐ лядини», «Фізіологіѐ 

спортивної діѐльності», «Біомеханіка» тощо); відсутність доступу до 

тренажерів і обладнаннѐ, необхідних длѐ відпрацяваннѐ техніко-

тактичних дій із видів спорту (плаваннѐ, футбол, одноборства тощо) 

(Даниско, 2020, с. 195). 

Вимушене дистанційне навчаннѐ, ѐк вважаю В. Шулѐр, стало 

викликом длѐ всіх учасників освітнього процесу: учителів, учнів та 

батьків. Длѐ фахівців фізичної культури це досить складне завданнѐ, 

оскільки виконаннѐ фізичних вправ самостійно потребую неабиѐких 

психологічних та фізичних зусиль учнів. Автором запропоновано 

застосовувати «Онлайн-уроки з Junior Z», ѐкі містѐть вправи, що 

відповідаять різним варіативним модулѐм шкільної програми з 

фізичної культури. Теми уроків фізкультури охопляять присіданнѐ та 

випади, планку, згинаннѐ, розгинаннѐ, біг на місці, йогу, стрибки, прес, 

набиваннѐ м’ѐча та багато іншого. Навіть в умовах пандемії, маячи 

таку кількість ресурсів, можна виконувати фізичні вправи в домашніх 

умовах (Шулѐр, 2020, с. 81-82). 

Р. Љлоповим розроблена концепціѐ впровадженнѐ дистанційної 

освіти у професійну підготовку фахівців фізичного вихованнѐ та спорту 

у ЗВО, ѐка ґрунтуютьсѐ на положенні, що дистанційна форма навчаннѐ 

у професійній підготовці фахівців фізичної культури ґрунтуютьсѐ на 

поступовому й послідовному вкляченні елементів дистанційного 

навчаннѐ у процес підготовки фахівцѐ, створенні комп’ятерного 

навчального середовища в дистанційному режимі з урахуваннѐм 

вимог, ѐкі висуваятьсѐ до ѐкості підготовки фахівцѐ найближчим 

зовнішнім середовищем, соціальним замовленнѐм, науково-

технічним прогресом (Љлопов, 2007, с. 5). 

Автор аналізую моделі дистанційної форми навчаннѐ длѐ 

підготовки фахівців фізичної культури у ЗВО:  
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1. Модель очно-дистанційна (застосуваннѐ елементів 

дистанційного навчаннѐ у виглѐді локальних і мережних електронних 

підручників, електронних навчально-методичних комплексів 

дисциплін длѐ самостійної роботи здобувачів, поточного й етапного 

контроля ѐкості одержаних знань.  

2. Модель заочно-дистанційна (теоретичний матеріал навчальних 

предметів повністя переводитьсѐ в електронний варіант (інтегруютьсѐ в 

програмно-апаратний комплекс) у виглѐді навчально-методичних 

комплексів дисциплін (інформаційних кейсів). Проте процес вивченнѐ 

рухових дій неможливий без проведеннѐ очних практичних занѐть 

(наприклад: вивченнѐ техніки спортивних і прикладних способів 

плаваннѐ, ігрових дій на майданчику в спортивних іграх, вивченнѐ 

техніки виконаннѐ гімнастичних вправ тощо).  

3. Модель післѐдипломної освіти із застосуваннѐм системи 

дистанційного навчаннѐ ЗВО. Модель схожа за своїми компонентами 

з моделля дистанційного навчаннѐ в заочній формі навчаннѐ 

(Љлопов, 2007, с. 7). 

З проблеми вдосконаленнѐ підготовки кадрів з фізичної 

культури та спорту ю чимало досліджень, ѐкі глибоко висвітляять 

окремі особисті ѐкості вчителѐ фізичної культури та питаннѐ його 

підготовки в ЗВО, приділѐять увагу питання організаторської 

діѐльності педагога зі школѐрами в позанавчальний час. Значний 

внесок у розробку питаннѐ підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури зробили науковці (Ажиппо, 2013; Базильчук, 2013; 

Верховська, 2015; Забіѐко, 2015; Стасенко, 2014; Шаповалова, 2016 та 

ін.). Дослідники вивчали структуру різних аспектів аудиторної та 

позааудиторної навчальної діѐльності майбутніх учителів, аспекти 

формуваннѐ їхньої професійної майстерності. 

У дослідженні О. Љачан розглѐдаятьсѐ питаннѐ застосуваннѐ 

широкого спектру новітніх інформаційних та сучасних фізкультурно-

оздоровчих технологій у процесі фізичного вихованнѐ з поюднаннѐм 

рекреативних та психо-регулѐтивних форм і методів. Приділена увага 

інноваційним підходам до використаннѐ у фізкультурно-спортивній 

діѐльності планшетного комп’ятера, пульсометрів, гаджетів, 3D 

технологій, динамічно керованих моделей, безконтактних сенсорних 

систем. Наведені плани-конспекти уроків щодо практичного 

впровадженнѐ сучасних технологій на уроках легкої атлетики, 

волейболу, гімнастики, туризму, баскетболу, хортингу та наданнѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

39 

практичних рекомендацій щодо їх упровадженнѐ й використаннѐ в 

процесі фізичного вихованнѐ (Љачан, 2017, с. 5). 

Як показав аналіз наукової літератури, спеціальні дослідженнѐ з 

проблеми підготовки вчителѐ фізичної культури до дистанційної 

освіти, пов’ѐзаної із позанавчальноя діѐльністя учнів, здійснено в 

обмеженій кількості, тому ще не виѐвлено вміннѐ вчителѐ, що 

дозволѐять йому плідно працявати з учнѐми у процесі дистанційної 

освіти в позанавчальній діѐльності. В умовах упровадженнѐ 

карантинних заходів це набуваю надзвичайної актуальності, коли 

здобувачі вимушені витрачати час лише на розумову активність. 

Одніюя з клячових проблем стаю належна організаціѐ фізкультурно-

оздоровчої діѐльності здобувачів длѐ збереженнѐ їхнього здоров’ѐ в 

умовах украй обмеженої рухової активності. 

Моделяячи фахівцѐ, ѐкого ми прагнемо отримати в результаті 

використаннѐ технологій дистанційного навчаннѐ длѐ ефективної 

реалізації їхнього фізичного вихованнѐ в умовах карантину, необхідно 

ретельніше розглѐнути всі виділені компоненти у структурі 

педагогічної діѐльності вчителѐ фізичної культури, визначити ступінь 

впливу їх на формуваннѐ вмінь здійснявати дистанційну освіту в 

позанавчальний час, установити їх взаюмозвʼѐзок та взаюмовплив. 

Багато педагогів-дослідників дотримуятьсѐ думки про те, що 

основоя длѐ багатогранної діѐльності вчителѐ ю конструктивний 

компонент (Верховська, 2015, Забіѐко, 2015, Шандригось, 2017). Проте, 

конструктивний компонент, будучи основоя длѐ всіюї педагогічної 

діѐльності, ефективно впливаю на професійну діѐльність лише в 

поюднанні з організаторським компонентом. Љонструктивний компонент 

діѐльності вчителѐ фізичної культури складаютьсѐ, переважно, з умінь 

планувати роботу (річну, за чверть тощо). У дистанційній роботі важливе 

значеннѐ надаютьсѐ перспективному та поточному планування, у ѐкому 

конструяваннѐ спрѐмоване на вдосконаленнѐ в майбутніх учителів 

знань, умінь та навичок у правильному використанні й розподілі засобів 

та методів роботи з учнѐми. Значеннѐ конструктивного компонента 

діѐльності вчителѐ фізичної культури посиляютьсѐ і через те, що у 

предметі «фізична культура» наѐвні лише окремі рекомендації з дистан-

ційного забезпеченнѐ фізкультурно-оздоровчої роботи (Шулѐр, 2020).  

Проведене дослідженнѐ діѐльності молодих учителів (стаж 

роботи у школі до 5 років, опитано 39 вчителів) показав, що розвиток 

конструктивних умінь у них знаходитьсѐ на відносно низькому рівні. 

Причина цього, ймовірно, полѐгаю в недостатній підготовці здобувачів. 
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На цей факт, ѐк основний мотив, указало 35,9 % учителів. Серед інших 

причин виѐвлені такі: а) у ЗВО не повноя міроя використовуютьсѐ така 

ефективна форма підготовки, ѐк «ділові ігри», програваннѐ різних 

ситуацій, ѐкі будуть зустрічатись у подальшій роботі (30,8 %); б) немаю 

розробленої системи дистанційних завдань длѐ кожного здобувача 

(17,9 %); в) не організована дистанційна практика виконаннѐ 

фізкультурно-оздоровчої роботи в дистанційній освіті (15,4 %). 

З метоя покращеннѐ професійної підготовки вчителѐ фізичної 

культури нами розроблѐлисѐ та апробувалисѐ окремі форми 

поетапного формуваннѐ в них знань та вмінь длѐ роботи в 

дистанційному режимі. Майбутні педагоги у програмі навчальної 

практики залучалисѐ до самостійної роботи ѐк помічник учителѐ 

фізичної культури у школі, помічник судді, проводили занѐттѐ на 

спортмайданчиках. Завданнѐ длѐ здобувачів освіти з кожним 

семестром ускладнявалисѐ зі зростаннѐм професійної адаптації 

здобувачів до нової їм ролі вчителѐ. 

Розроблені й апробовані елементи професійної підготовки суттюво 

допомогли формування основних ѐкостей педагога, зокрема органі-

заторського компонента, ѐкий, у своя чергу, істотно впливаю на розвиток 

конструктивних, гностичних та комунікативних умінь здобувача. 

Не менш важливоя та складноя длѐ становленнѐ кваліфікованого 

педагога ю проблема формуваннѐ в нього комунікативного компонента. 

До педагога висуваятьсѐ вимоги бути стриманим і коректним стосовно 

учнів у складній обстановці (урок, змаганнѐ тощо). 

Проведене нами інтервʼяваннѐ та бесіда зі школѐрами (опитано 

54 учнѐ) виѐвили, що ѐкості вчителѐ фізичної культури, ѐкі полѐгаять у 

встановленні позитивних взаюмин зі школѐрами, вимогливість у поюд-

нанні з добротоя, стриманість – висуваятьсѐ учнѐм на перше місце 

(75,9 %). 

Діѐльність учителѐ в організації дистанційної фізкультурно-

оздоровчої роботи висуваю особливі вимоги до гностичного 

компоненту, ѐкий вклячаю вивченнѐ: а) учнів; б) змісту, засобів та 

методів діѐльності вчителѐ, за допомогоя ѐких вона здійсняютьсѐ; 

в) переваг та недоліків особистості вчителѐ з метоя подальшого 

вдосконаленнѐ організації дистанційної освіти. 

У специфічній діѐльності вчителѐ фізичної культури низка 

дослідників (Љлопов, 2007; Самоленко, 2020; Шаповалова, 2016 та ін.) 

особливо виділѐять руховий компонент. Наѐвність цього компонента 

необхідна длѐ ѐкісного і зразкового виконаннѐ прѐмих обовʼѐзків 
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вчителѐ фізичної культури, ѐкі полѐгаять у знанні всіх вправ і вмінні їх 

робити, тобто необхідна всебічна підготовленість учителѐ з видів 

спорту, передбачених шкільноя програмоя. 

У розробленій концепції впровадженнѐ дистанційної освіти у 

професійну підготовку фахівців фізичного вихованнѐ та спорту Р. Љлопов 

підкресляю, що навчаннѐ фізичних вправ вимагаю точного, легкого, 

технічно правильного і навіть витонченого їх показу (Љлопов, с. 7). 

Ці вміннѐ вчителѐ значно впливаять на розвиток інтересу до 

фізичної діѐльності й залученнѐ учнів до занѐть фізичноя культуроя в 

позанавчальній роботі та домашніх умовах. 

У діѐльності вчителѐ фізичної культури руховий компонент 

виконую важливу функція і з організації дистанційної фізкультурно-

оздоровчої діѐльності. Як показали дослідженнѐ низки авторів 

(Ажиппо, 2013; Базильчук, 2013), особистий приклад учителѐ ю 

найбільш значущоя умовоя формуваннѐ інтересу в учнів до занѐть. 

Сучасні вимоги, що висуваятьсѐ до фізичної підготовки учнів, 

висуваять перед педагогом чимало нових завдань. Длѐ того, щоб їх 

успішно вирішувати, учителя необхідно вивчити психологія праці 

своюї професії. Цій проблемі присвѐчено низку досліджень видатних 

учених-педагогів. Насамперед, необхідно виділити роботи 

(О. Артемович (2004), Р. Ахметов (2007), Г. Олефір (2011), С. Операйло 

(2004), А. Сватьюв (2013), Б. Шиѐн (2006) та ін.). 

У результаті аналізу досліджень вищезгаданих авторів 

установлено, ѐкими особистісними ѐкостѐми повинен володіти вчитель, 

без ѐких його діѐльність була би не ефективноя. До таких ѐкостей 

належать: лябов та інтерес до своюї роботи, наѐвність пізнавальних 

особливостей, гнучке мисленнѐ, емоційна сфера, наѐвність вольових 

ѐкостей, педагогічний такт. Ці особливості і становлѐть рівень психолого-

педагогічної готовності до професійної діѐльності та ю одними з 

провідних у модельній характеристиці професії вчителѐ. 

На основі даних досліджень нами виѐвлено основні вимоги, ѐкі 

висуваятьсѐ до особистості вчителѐ фізичної культури й визначено 

найважливіші особистісні ѐкості, необхідні йому длѐ плідної діѐльності. 

Необхідність виѐвлених вимог підтверджуютьсѐ в Національній стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність − здоровий спосіб життѐ − здорова націѐ» (2017).  

Разом із тим, сутність дослідженнѐ на даному етапі полѐгаю у виѐв-

ленні та розвиткові конкретних ѐкостей, необхідних учителя фізичної 

культури длѐ організації дистанційної фізкультурно-оздоровчої роботи. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

42 

Тому, на підставі аналізу наѐвних літературних даних, положень, 

нормативних актів, проведеного спостереженнѐ за практичноя 

діѐльністя здобувачів, установлено, ѐкими вміннѐми, на наш поглѐд, 

повинен володіти здобувач, щоб успішно проводити дистанційну 

позанавчальну фізкультурно-оздоровчу роботу з учнѐми.  

Всі необхідні длѐ вчителѐ фізичної культури вміннѐ були 

класифіковані за групами: конструктивні, комунікативні, 

організаторські та гностичні. 

Љонструктивні вміннѐ повʼѐзані з проюктуваннѐм освітнього 

процесу, відбором та побудовоя змісту матеріалу, а також зі 

створеннѐм матеріальної бази викладаннѐ. До цих умінь віднесено: 

уміннѐ здійснявати відбір фактичного матеріалу відповідно до цілей 

та завдань дистанційного заходу; уміннѐ планувати своя діѐльність із 

урахуваннѐм матеріальної бази школи, мікрорайону, інтересів та 

схильностей учнів, у звʼѐзку з природними умовами, наѐвністя 

майданчиків, парків, стадіонів; уміннѐ планувати діѐльність учнів під 

час проведеннѐ різних форм дистанційної позанавчальної 

фізкультурно-оздоровчої роботи; уміннѐ ставити мету конкретного 

заходу й передбачати результати діѐльності. 

Љомунікативні вміннѐ передбачаять установленнѐ прѐмих і 

непрѐмих звʼѐзків із колективом учнів. До них віднесено: уміннѐ 

планувати та керувати взаюмовідносинами учнів, зокрема в 

дистанційному режимі; регулявати, спрѐмовувати й розвивати 

внутрішньоколективні відносини під час роботи фізкультурних клубів, 

секцій; формувати громадську думку; повідомлѐти інформація у 

процесі взаюмодії з учнѐми, переконувати, доводити. 

Організаторські вміннѐ охопляять три види: організація 

матеріальної бази длѐ проведеннѐ освітньої діѐльності з учнѐми в 

дистанційному режимі, організаціѐ самих учнів, організаціѐ різних 

форм дистанційної позанавчальної роботи. З-поміж цих умінь учителя 

фізичної культури необхідно: забезпечити необхідним (інвентар тощо) 

роботу різних спортивних секцій та оздоровчих груп; організувати 

учнів длѐ плідної роботи у спортивних секціѐх та різноманітних 

позанавчальних фізкультурно-оздоровчих заходах; здійснявати 

контроль за виконаннѐм завданнѐ; організувати та проводити масові 

фізкультурно-оздоровчі заходи «День бігу», «Лижнѐ кличе» та ін. 

Гностичні вміннѐ формуятьсѐ в учителѐ науковим шлѐхом 

дослідженнѐ педагогічних ѐвищ. До цих умінь належать такі: навчати 

учнів визначати свій фізичний розвиток; спостерігати, аналізувати, 
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робити висновки під час проведеннѐ різних заходів дистанційно; 

аналізувати методичну й науково-популѐрну літературу з фізичної 

культури, спорту та туризму.  

Однак, на нашу думку, успіх у педагогічній діѐльності вчителѐ 

фізичної культури, ѐкий організовую дистанційну позанавчальну 

фізкультурно-оздоровчу роботу, багато в чому залежатиме від ступенѐ 

сформованості виѐвлених умінь та особистісних ѐкостей педагога. З 

цього випливаю, що длѐ вирішеннѐ завдань формуваннѐ виѐвлених 

умінь необхідно знайти форми та методи подальшого вдосконаленнѐ 

освітнього процесу. Тому під час підготовки майбутніх фахівців ми 

виходили з припущеннѐ, що вкляченнѐ до підготовки здобувачів 

системи різноманітних позааудиторних заходів в умовах ЗВО 

сприѐтиме вдосконалення їхньої професійної майстерності. 

На даний час, в аспекті підготовки здобувачів до дистанційної 

діѐльності існую багато різноманітних форм. Це університети з різних 

галузей знань, конференції, тренінги, диспути та ін. Проте, безперечна 

необхідність використаннѐ зазначених форм не усуваю дискусійних 

проблем їхньої практичної реалізації в дистанційній освіті. Тому 

головним завданнѐм подальшого підвищеннѐ ефективності 

застосуваннѐ позааудиторних форм у дистанційному режимі підготовки 

здобувачів ю їх систематизаціѐ, визначеннѐ мети та постановка 

конкретних завдань. 

Основноя метоя підготовки здобувачів із використаннѐм 

позааудиторних форм ю розширеннѐ та поглибленнѐ знань майбутніх 

педагогів про особливості майбутньої роботи й формуваннѐ 

професійних навичок та умінь проведеннѐ дистанційної 

позанавчальної фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Значні можливості позааудиторної роботи визначаятьсѐ, по-

перше, тим, що вона повʼѐзана рамками обовʼѐзкової програми. Її зміст 

залежить від інтересів та запитів здобувачів, а також від вимог, що 

висуваятьсѐ до фахівцѐ. Програми та плани її проведеннѐ – оріюнтовні, 

вони складаятьсѐ з урахуваннѐм конкретних умов та побажань 

здобувачів. Це визначаю гнучкість, рухливість і динамічність такої роботи. 

По-друге, позааудиторна робота задовольнѐю запити й інтереси кожного 

здобувача тіюя міроя, ѐкоя не можна зробити це в навчальному 

процесі. По-третю, великі можливості позааудиторної роботи полѐгаять 

у різноманітті її форм та методів. 

Розкриттѐ можливостей позааудиторної роботи визначаять 

основні завданнѐ її організації: формуваннѐ організаторських умінь у 
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проведенні позанавчальної роботи; формуваннѐ інтересів пошукової 

діѐльності; розвиток професійних інтересів та формуваннѐ потреб 

оволодіннѐ практичними вміннѐми; поглибленнѐ й розширеннѐ 

теоретичних знань за спеціальністя. 

Длѐ експериментальної перевірки шлѐхів та форм підготовки 

здобувачів до дистанційної роботи обʼюктами діѐльності обрано заклади 

загальної середньої освіти та роботу за місцем проживаннѐ учнів. Цей 

вибір зумовлено тіюя обставиноя, що практика на зазначених обʼюктах 

створяю найбільш сприѐтливі умови длѐ вдосконаленнѐ професійної 

підготовки майбутнього вчителѐ фізичної культури та здійсняютьсѐ в 

розділі програми навчальної практики. Зміст практики здобувачів 

організуютьсѐ за курсами, маячи диференційовані завданнѐ на кожному 

курсі, повʼѐзані з їх наступністя. Виходѐчи з цього, розроблено основні 

положеннѐ програми навчальної дистанційної практики здобувачів та 

конкретизовано її завданнѐ. 

Основноя метоя практики ю формуваннѐ знань та педагогічних 

умінь, необхідних майбутньому педагогові длѐ організації 

позанавчальної фізкультурно-оздоровчої роботи з учнѐми, зокрема 

дистанційної. Структура педагогічних знань і вмінь, виѐвлені нами у 

процесі дослідженнѐ, розподілѐлисѐ длѐ першого і другого року 

навчаннѐ залежно від завдань практики, ступенѐ готовності 

здобувачів та можливості її формуваннѐ на цих курсах. Длѐ кожного 

курсу передбачалисѐ завданнѐ, у процесі поетапного виконаннѐ ѐких, 

на нашу думку, можна сформувати педагогічні знаннѐ та вміннѐ 

вчителѐ, необхідні йому у професійній діѐльності. 

Практика розрахована на щотижневу двогодинну роботу 

здобувачів із учнѐми. Здобувачі першого курсу працяять ѐк помічники 

вчителѐ фізкультури, організовуять та проводѐть секційну роботу 

переважно в середніх класах. Здобувачі другого курсу організуять 

роботу з учнѐми за місцем їхнього проживаннѐ у вільний від навчальних 

занѐть час. 

Перед здобувачами першого курсу, ѐкі здійсняватимуть 

позанавчальну роботу, ставилисѐ такі вимоги: розвинути та зміцнити 

інтерес до педагогічної професії, викликати потребу у вивченні 

теоретичних засад педагогіки та теорії і методики фізичного 

вихованнѐ, сформувати основи педагогічних умінь позанавчальної 

роботи з невеликоя групоя учнів та ѐкостей, необхідних учителя-

організатору длѐ занѐть із різновіковими групами дітей та підлітків. 
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Післѐ попередньої підготовки в першому семестрі здобувачі на 

початку наступного семестру приступаять до роботи в школі ѐк 

помічники вчителѐ фізичної культури. 

Длѐ конкретизації сфери діѐльності здобувачів освіти першого 

курсу їм визначено спеціальні завданнѐ: 

1. Відвідати спортивний захід у класі та провести його аналіз 

(класну годину, збір тощо). 

2. Відвідати секційне занѐттѐ та провести його аналіз. Надавати 

посильну допомогу вчителя фізичної культури, тренеру в організації. 

3. Підготувати та проводити бесіди зі спортивної тематики. 

У процесі такої практики здобувачі, на нашу думку, повинні 

опанувати достатній обсѐг знань та вмінь длѐ майбутньої самостійної 

діѐльності за місцем проживаннѐ учнів. 

На другому курсі перед здобувачами ставлѐтьсѐ складніші 

завданнѐ, що враховуять оформленість певних знань та вмінь у 

процесі проведеннѐ навчальних занѐть та участі в організації 

позанавчальних заходів на першому році навчаннѐ. 

Завданнѐ практики: поглибити й закріпити теоретичні знаннѐ, 

отримані під час вивченнѐ психолого-педагогічних дисциплін, фахових 

дисциплін, варіативних курсів з організації та управліннѐ фізичноя 

культуроя, опанувати педагогічні вміннѐ, необхідні длѐ проведеннѐ 

дистанційної позанавчальної фізкультурно-оздоровчої роботи з учнѐми. 

Основним напрѐмом діѐльності здобувачів другого року 

навчаннѐ на практиці ю їхнѐ робота ѐк помічника педагога-

організатора, інструктора та тренера фізкультурно-спортивних клубів 

за місцем проживаннѐ. 

У результаті проведеннѐ поетапної практики (I та ІІ курси) 

здобувачам необхідно опанувати такі професійні вміннѐ: уміннѐ 

здійснявати відбір фактичного матеріалу відповідно до цілей та завдань 

позанавчального заходу; уміннѐ планувати своя діѐльність із 

урахуваннѐм можливостей школи, мікрорайону, інтересів та схильності 

учнів, у звʼѐзку з природними умовами, наѐвністя майданчиків, парків, 

стадіонів; уміннѐ планувати діѐльність учнів під час проведеннѐ різних 

форм позанавчальної фізкультурно-оздоровчої роботи; уміннѐ 

планувати та керувати взаюмовідносинами учнів, керувати своїми 

взаюмовідносинами з учнѐми у позанавчальний час; вміннѐ регулявати, 

спрѐмовувати й розвивати внутрішньоколективні відносини під час 

роботи фізкультурних клубів та секцій; уміннѐ організувати роботу різних 

спортивних секцій та оздоровчих груп; уміннѐ організувати учнів длѐ 
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ефективної діѐльності у спортивних секціѐх і різних фізкультурно-

оздоровчих заходах; уміннѐ організувати та проводити масові 

фізкультурно-оздоровчі заходи; уміннѐ спостерігати, аналізувати, робити 

висновки під час проведеннѐ позанавчальних заходів; уміннѐ 

аналізувати методичну й науково-популѐрну літературу з фізичної 

культури, спорту та туризму під час підготовки доповідей та рефератів; 

уміннѐ навчати учнів прийомам самоконтроля. 

Длѐ формуваннѐ вищезгаданих умінь, необхідних майбутньому 

педагогу у професійній діѐльності, розроблені й запропоновані 

здобувачам другого курсу такі завданнѐ: 

1. Вивчити рівень фізичної підготовленості учнів. 

2. Скласти план-графік фізкультурно-оздоровчої роботи на 

місѐць із колективом учнів за місцем проживаннѐ (спільно з 

педагогом-організатором). 

3. Підібрати найбільш прийнѐтні засоби виховного впливу 

стосовно конкретної групи учнів. 

4. Обґрунтувати мету кожного запланованого заходу. 

5. Розробити зміст заходу (наприклад, спортивне свѐто «День 

бігу»): а) підібрати матеріал (літературу); б) намітити виконаннѐ 

доручень; в) розробити сценарій заходу; г) визначити своя роль та 

роль учнів у проведенні конкретного заходу. 

6. Підготувати та провести бесіду з пропаганди фізичної 

культури та спорту. 

7. Організувати актив у групах: а) розʼѐсненнѐ обовʼѐзків активу; 

б) дорученнѐ, інструктаж, виконаннѐ; в) контроль та аналіз результатів. 

8. Залучити до колективу пасивних учнів. 

9. Визначити зміни на рівні фізичної підготовленості учнів 

протѐгом року.  

10. Узагальнити досвід своюї роботи в цьому колективі. 

Організована таким чином практична робота здобувачів 

дозволила, з одного боку, дослідити її (практику) ѐк форму підготовки до 

дистанційної позанавчальної фізкультурно-оздоровчої роботи, з іншого – 

використовувати ѐк критерій оцінки підготовленості майбутніх педагогів. 

На підставі викладених висновків можна зробити такі 

рекомендації: 

− у програмі фахових дисциплін передбачити теми, спеціальні 

завданнѐ длѐ подальшого посиленнѐ педагогічної спрѐмованості й 

ознайомленнѐ здобувачів з формами і методами роботи зі школѐрами 

в позанавчальний час; 
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− длѐ подальшого вдосконаленнѐ освітнього процесу 

необхідний тісний взаюмозвʼѐзок теоретичної та практичної підготовки 

здобувачів. З ціюя метоя доцільно ввести практику на початкових 

курсах щодо організації позанавчальної роботи з учнѐми; 

– з метоя підвищеннѐ ефективності освітнього процесу 

доцільно використаннѐ комплекс позааудиторних форм підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури, серед ѐких найбільш діювими ю: 

робота в закладах загальної середньої освіти та волонтерська робота 

на відкритих спортмайданчиках за місцем проживаннѐ учнів; 

− успішна реалізаціѐ завдань формуваннѐ професійно-

педагогічних ѐкостей здобувачів, інтересу та задоволеності 

педагогічноя спеціальністя, потребую поетапного оволодіннѐ 

відповідними знаннѐми та вміннѐми організаційної роботи в 

позанавчальний час. З ціюя метоя доцільно впровадити в освітній 

процес розроблену нами поетапну програму практичної підготовки 

майбутніх учителів, що реалізуютьсѐ за курсами навчаннѐ; 

− длѐ формуваннѐ знань та вмінь у здобувачів в аспекті 

організації та проведеннѐ позанавчальної роботи, необхідно 

використовувати комплекс рекомендованих форм та методів 

підготовки та чітко регламентувати ця діѐльність у масштабах ЗВО; 

− застосовувати освітні Web-ресурси, зокрема: Љомплекс 

фізичних вправ (https://cutt.ly/qTY06OP), 20 вправ длѐ верхньої 

частини тіла в домашніх умовах (https://cutt.ly/0TY2y94), Тренуюмось 

дома (https://cutt.ly/lTY2awr), Фізичні вправи під час карантину 

(https://cutt.ly/cTY2f0l), YouTube-канали та сервіси (на період 

карантину безкоштовні), ѐкі пропонуять комплекси фізичних вправ 

(https://cutt.ly/2TY2j6f), Спорт вдома: ѐк тримати себе у формі на 

карантині (https://cutt.ly/ETY2z2g). 

Висновки. На основі аналізу наукової літератури й аналізу стану 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації 

дистанційної фізкультурно-оздоровчої діѐльності учнів виѐвлено, що в 

умовах обмеженої рухової активності одніюя з клячових проблем ю 

правильна організаціѐ фізкультурно-оздоровчої діѐльності. Визначено 

складові професійної діѐльності вчителѐ фізичної культури 

(конструктивний, організаційний, комунікативний, гностичний, 

руховий) та ступінь їх впливу на формуваннѐ вмінь здійснявати 

дистанційну освіту в позанавчальний час. Розкрито основні вимоги до 

особистості вчителѐ фізкультури й особистісні ѐкості, ѐкими він 

повинен володіти (лябов та інтерес до своюї роботи, наѐвність 

https://cutt.ly/qTY06OP
https://cutt.ly/0TY2y94
https://cutt.ly/lTY2awr
https://cutt.ly/cTY2f0l
https://cutt.ly/2TY2j6f
https://cutt.ly/ETY2z2g


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

48 

пізнавальних особливостей, гнучке мисленнѐ, емоційна сфера, 

наѐвність вольових ѐкостей, педагогічний такт) та вміннѐм проводити 

дистанційну, позанавчальну фізкультурно-оздоровчу роботу 

(конструктивну, комунікативну, організаційно-гностичну). Розкрито 

можливості позааудиторної роботи, форми та методи подальшого 

вдосконаленнѐ навчально-виховного процесу підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури. Розроблено основні положеннѐ програми 

дистанційної навчальної практики здобувачів та уточнено її завданнѐ. 

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в 

експериментальній перевірці розробленої програми дистанційної 

навчальної практики майбутніх учителів фізичної культури. 
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SUMMARY 
Karasevych Serhii, Karasevych Maryna. Improving effectiveness of training 

future physical education teachers to organize remote physical culture and health 
activities of students. 

The article investigates the problem of increasing the effectiveness of training 
future physical education teachers to organize remote physical culture and health activities 
of students. The purpose of the article is determined, which is related to increasing the 
effectiveness of training future physical education teachers to organize distance physical 
education and health activities of students as part of the general training of future 
teachers. The following research methods were used: theoretical – analysis of scientific 
sources on the research problem, empirical – conversation, observation, questionnaire. It is 
revealed that in the conditions of preserving the health of students in the conditions of 
extremely limited motor activity, one of the key problems is proper organization of physical 
culture and health activities of applicants in the conditions of distance education. The 
components of professional activity of a physical education teacher (constructive, 
organizational, communicative, gnostic, motor) and the degree of their influence on the 
formation of skills to carry out distance education in extracurricular time are determined. 
The basic requirements for the personality of a physical education teacher are revealed and 
the personal qualities that a physical education teacher must possess (love and interest in 
their work, presence of cognitive features, flexible thinking, emotional sphere, presence of 
volitional qualities, pedagogical tact) are established. Characterized by the ability to carry 
out remote, extracurricular physical culture and health work (constructive, communicative, 
organizational and gnostic). Possibilities of extracurricular work are opened and forms and 
methods of further improvement of educational process of preparation of future specialists 
of physical culture are revealed. The main provisions of the program of distance learning 
practice of applicants are developed and its tasks are specified. 

Key words: efficiency, training, future teachers, physical culture, distance 
education, physical culture and health-improving activity, skills, extracurricular work, 
extracurricular activities. 
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ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ- МАГІСТРАНТІВ 

НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

У статті даютьсѐ обґрунтуваннѐ підходів до формуваннѐ когнітивних 
навичок іншомовного навчаннѐ студентів-магістрантів немовних 
спеціальностей. Понѐттѐ «когнітивні навички» детермінуютьсѐ ѐк 
пізнавальний процес, під час ѐкого відбуваютьсѐ сприйнѐттѐ, усвідомленнѐ 
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отриманої інформації, подальше її засвоюннѐ та трансформаціѐ у стійкі знаннѐ 
й подальше використаннѐ отриманих знань та навичок із метоя 
міжособистісної та професійної комунікації. На всіх рівнѐх до студентів 
ставлѐтьсѐ посилені вимоги з метоя оволодіннѐ мовними вміннѐми: розвиток 
лексичних, граматичних та стилістичних навичок ѐк базових знань, 
удосконаленнѐ творчої активності, інтенсифікаціѐ пізнавальних здібностей і 
самореалізаціѐ на наступному етапі іншомовного навчаннѐ, ѐкий спрѐмований 
на формуваннѐ лінгвістичних, комунікативних та міжкультурних компетенцій 
і профоріюнтаційну діѐльність. Длѐ досѐгненнѐ поставлених цілей та завдань, а 
також відповідно до навчальних програм рекомендуютьсѐ спеціальний комплекс 
тренувальних вправ на природних етапах пізнавального процесу.  

Ключові слова: іноземна мова, когнітивні навички, комунікативне 
навчаннѐ, пізнавальний процес, лінгвістичні та культурологічні компетенції, 
мовномислительна активність, тренувальні вправи. 

 

Постановка проблеми. Модернізаціѐ системи вищої освіти, 

істотним чином змінила концепція викладаннѐ іноземних мов у вищій 

школі. Відбуласѐ заміна традиційно лінгвістичної та лінгводидактичної 

парадигми навчаннѐ на психо- і соціолінгводидактичну систему 

іншомовного навчаннѐ. Цей феномен визначаю організація та 

введеннѐ нових підходів до процесу навчаннѐ, пошук нових 

стандартів, пов’ѐзаних із розвитком та вихованнѐм особистості 

студента, його успішної соціалізації в оточуячому світі й оріюнтації в 

процесах та ѐвищах освітньої сфери.  

Відповідно до Державних освітніх стандартів нового поколіннѐ 

іншомовна підготовка в системі вищої освіти повинна сприѐти 

формування у студентів постійних лінгвістичних знань та вмінь ѐк 

інструменту спілкуваннѐ і взаюмодії в діалозі культур. Процес 

іншомовного навчаннѐ – це тривалий та трудомісткий процес, у 

результаті ѐкого вдосконаляятьсѐ когнітивні навички і, ѐк наслідок, 

формуютьсѐ різнобічно компетентна особистість. 

Теоріѐ когнітивності в наш час стійко увійшла в методичні понѐттѐ 

викладаннѐ іноземних мов, оскільки саме когнітивні процеси пізнаннѐ ю 

сутністя ментальної (інтелектуально-емоційної) діѐльності студента. 

Ураховуячи специфіку предмету «іноземна мова», ѐкий 

належить до сфери гуманітарних наук та містить величезний освітній і 

культурологічний потенціал, викладач під час вибору технології 

повинен опиратисѐ на певні наукові критерії оцінки педагогічних 

технологій (Anderson, 1983). Нині розроблено цілу низку важливих 

вимог до технологій навчаннѐ іноземній мові, ѐкі засновані на широко 

відомих провідних дидактичних принципах. До цих вимог належать: 

діѐльнісний підхід до навчаннѐ іноземній мові; комунікативна 

спрѐмованість технологій; студентоцентрований підхід до процесу 
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навчаннѐ; високий освітній та розвивальний потенціал технологій; 

культорологічний підхід до змісту навчаннѐ; інтеграціѐ змісту, вихід на 

міжтемний рівень (Сидакова, 2016, c. 154-157). 

При цьому на різних етапах навчаннѐ роль кожного з перелічених 

підходів зміняютьсѐ в залежності від віку та можливостей студентів, їх 

академічних запитів, цілей вивченнѐ іноземної мови, очікуваних 

результатів та сфери застосуваннѐ набутих умінь і навичок. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблематика, пов’ѐзана з 

когнітивними навичками, визнаютьсѐ вченими, педагогами та 

методистами ѐк найважливіший елемент процесу навчаннѐ й засобом 

реалізації компетентнісного підходу у вищій освіті в цілому та 

іншомовному навчанні зокрема. 

Від правильної організації цього процесу залежить ефективність 

навчально-виховного феномену. Значний науковий внесок у вивченнѐ 

комунікативного підходу та аналіз когнітивного навчаннѐ й вихованнѐ 

зробили такі автори: Ж. Авилкіна, В. Богуцький, В. Бондаренко, 

Ж. Витлін, Т. Виходцева, Н. Гальскова, С. Григоренко, А. Дружинін, 

Г. Литвиненко, С. Майборода, Љ. Махмурѐн, Н. Муліна, Н. Сідакова, 

Т. Солов’ѐнова, Г. Чередніченко та ін. 

У своїх роботах учені підкресляять необхідність взаюмозв’ѐзку 

та неперервної юдності всіх сторін процесу іншомовного навчаннѐ, 

зокрема: суто лінгвістичних, психолінгвістичних законів та ѐвищ, 

принципу суб’юктивно-комунікативного підходу в навчанні іноземних 

мов, закономірності міждисциплінарного та культорологічного 

принципів побудови курсу, комунікативно-когнітивного підходу в 

іншомовному пізнанні. Синтез перелічених аспектів освітнього 

процесу формую адекватне уѐвленнѐ про роль мови у формуванні 

когнітивних навичок у процесі його осѐгненнѐ (Љниш, 2017, c. 76). При 

цьому когнітивні навички розглѐдаятьсѐ ѐк пізнавальний процес, під 

час ѐкого здійсняютьсѐ сприйнѐттѐ, усвідомленнѐ отриманої 

інформації, подальше її засвоюннѐ та трансформаціѐ у стійкі знаннѐ, ѐкі 

пізніше використовуятьсѐ в професійній сфері і/чи в повсѐкденному 

житті. 

Мета статті. У межах даної статті ставимо за мету виѐвити певні 

недоліки у виборі змісту та технологій навчаннѐ іноземній мові 

магістрантів у закладі вищої освіти, а також проаналізувати вимоги до 

технологічного рівнѐ навчаннѐ іноземній мові на більш високому 

академічному рівні.  
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Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети було 

використано такі теоретичні методи: аналіз наукової літератури з 

проблеми дослідженнѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, синтез, 

систематизаціѐ, узагальненнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Під час навчаннѐ бакалаврів 

іноземна мова розглѐдаютьсѐ і викладачем, і студентами, перш за все, ѐк 

засіб комунікації. На немовних факультетах перший рік навчаннѐ ю 

роком вирівняваннѐ, оволодіннѐ базовими лексичними та 

граматичними навичками, уміннѐми аудіяваннѐ, говоріннѐ, читаннѐ, 

письма. 

Зауважимо, що навички формуятьсѐ шлѐхом виконаннѐ вправ. 

При цьому комунікативна спрѐмованість обраних технологій на етапі 

навчаннѐ бакалаврів іноземній мові маю пріоритетний характер. На це 

спрѐмований і зміст текстів длѐ читаннѐ в більшості навчальних 

посібників, де розглѐдаятьсѐ життюві ситуації, подаютьсѐ інформаціѐ 

про культуру країн, мова ѐких вивчаютьсѐ, обговоряятьсѐ глобальні 

проблеми, такі ѐк екологіѐ, злочинність, бідність та ін.  

Студенти-бакалаври набуваять умінь використаннѐ іноземної 

мови в різних життювих ситуаціѐх, обговореннѐ перерахованих тем, 

навичок запиту й обміну інформаціюя, що ю важливоя складовоя в 

оволодінні іноземноя мовоя ѐк засобом спілкуваннѐ.  

Однак, під час переходу на більш високий рівень навчаннѐ такий 

підхід до предмету «Іноземна мова» перестаю задовольнѐти студентів-

магістрантів. І справа тут не лише в рівні оволодіннѐ іноземноя 

мовоя. Багато зарубіжних підручників, переходѐчи від рівнѐ до рівнѐ 

(Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) 

намагаятьсѐ урізноманітнити теми, ускладнити запропоновані 

ситуації спілкуваннѐ. 

Таким чином, ускладненнѐ лексичного та граматичного 

матеріалу, безумовно, допомагаю підтримувати й розвивати 

сформовані мовні вміннѐ та навички, але викладачами відзначаютьсѐ 

зниженнѐ інтересу студентів до предмету «Іноземна мова», ѐкий вони 

демонструять до стандартного підходу, до тем, що повторяятьсѐ. 

Іноземна мова перестаю цікавити студентів ѐк ціль навчаннѐ, а відтак, 

отриманих навичок часто вистачаю лише длѐ обговореннѐ загальних 

проблем. У вивченні іноземної мови ѐк засобу комунікації настаю 

момент, ѐкий вимагаю переходу на новий ѐкісний рівень ѐк у 

змістовому, так і технологічному підходах. 
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Отже, мовні занѐттѐ, сфокусовані лише на вивченні самої 

іноземної мови, вимагаять радикального переглѐду. Абсолятно 

очевидно, що длѐ лядини, ѐка отримую магістерський ступінь, ѐка 

відповідально ставитьсѐ до наукової роботи, найважливішого 

значеннѐ набуваю когнітивна, пізнавальна функціѐ мови. І тому 

іноземна мова повинна перетворитисѐ з простого засобу спілкуваннѐ 

в новий інструмент пізнаннѐ, у засіб навчаннѐ іншим дисциплінам.  

Љрізь призму вищезазначеного, необхідно замінити навчаннѐ 

іноземній мові ѐк окремому ізольованому предмету навчаннѐм 

профільних дисциплін студентів-магістрантів іноземноя мовоя, таким 

чином інтегруячи навчаннѐ іноземній мові в такий процес пізнаннѐ, 

коли мова стаю клячем доступу до професійно-оріюнтованого змісту, 

актуальному длѐ професійного зростаннѐ магістра (Гальскова, 2014). 

Отже, найважливішими з перелічених на початку ціюї статті 

вимог до вивченнѐ іноземної мови магістрантами ю освітній та 

розвивальний потенціал технології навчаннѐ іноземній мові, а також 

інтеграціѐ змісту та вихід на міжтемний і міжпредметний рівні. 

Відтак, постаю запитаннѐ: Які можливості дасть викладачу новий 

когнітивний підхід до вивченнѐ іноземної мови? По-перше, це 

обов’ѐзково підвищить мотивація студентів. Особистісно-

оріюнтований, професійно спрѐмований зміст активізую пізнавальну 

діѐльність магістрантів. На цьому етапі студенти зіткнутьсѐ з 

труднощами мовного характеру. Складний неадаптований текст зі 

спеціальності іноземноя мовоя (географічний, економічний, 

психологічний тощо) вимагатиме від магістранта чимало зусиль длѐ 

роботи зі змістом, термінологіюя, новими синтаксичними формами, 

ѐкі ю характерними длѐ автентичних текстів. 

Студент буде змушений працявати з неадаптованим змістом і 

це, у своя чергу, дасть стимул до вдосконаленнѐ самої іноземної 

мови, бо саме подоланнѐ труднощів та вихід на новий рівень і складаю 

сутність когнітивної технології навчаннѐ іноземній мові. 

Як теоретичну основу когнітивної технології можна розглѐнути 

теорія психічного розвитку Л. Виготського, ѐкий бачив перехід від 

актуального рівнѐ розвитку до зони ближнього розвитку шлѐхом 

подоланнѐ труднощів, цілеспрѐмованого просуваннѐ вперед 

(Виготський, 1983). За Л. Виготським, навчаннѐ без труднощів не маю 

розвивального потенціалу. 

Ось чому звичайний комунікативний метод на певному етапі 

перестаю бути ефективним. Студент не долаю жодних перешкод, а 
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саме подоланнѐ суперечностей  між тим, що студент може, і тим, що 

він ще не вмію робити, і ю рушійноя силоя розвитку ѐк знань за 

спеціальністя магістранта, так і мовних умінь і навичок.  

Длѐ ефективного просуваннѐ студента-магістранта в оволодінні 

новими мовними навичками необхідним ю створеннѐ нової освітньої 

ситуації, коли зміст навчаннѐ виходить за межі предмету «Іноземна 

мова», відбуваютьсѐ інтеграціѐ змісту з предметами, ѐкі ю профільними 

длѐ магістрантів.  

Саме навчаннѐ відбуваютьсѐ у швидкому темпі і на високому 

рівні складності, воно передбачаю значну частку самостійної роботи, 

оперуваннѐ термінологіюя за спеціальністя, використаннѐ іноземної 

мови длѐ отриманнѐ знань із професійної сфери магістрантів.  

Як іншу наукову основу запропонованої технології когнітивного 

навчаннѐ іноземній мові слід відзначити теорія пізнаннѐ 

Дж. Р. Андерсона, ѐкий у своїй роботі «Архітектура пізнаннѐ» створив 

теорія «адаптивного контроля мисленнѐ», ѐка поѐсняю способи 

взаюмодії процесів пізнаннѐ та пам’ѐті (Anderson, 1983). При цьому 

вчений уважаю, що лише ті знаннѐ, ѐкі застосовуятьсѐ длѐ вирішеннѐ 

актуальних завдань, переносѐтьсѐ в робочу пам’ѐть і стаять базоя длѐ 

отриманнѐ нових навичок. 

Однак, будь-ѐка педагогічна чи психологічна теоріѐ, ѐка складаю 

наукову основу навчаннѐ, длѐ реалізації в реальних методичних 

умовах повинна бути розроблена відповідно до технологічного рівнѐ. 

Саме технологіѐ, ѐка ю чітко обґрунтованоя послідовністя 

науково доказових операцій, демонструю стійкий та передбачуваний 

результат. Ось чому сучасна методика приділѐю таку важливу увагу 

саме технології навчаннѐ. 

Вищезазначені теорії маять свою практичне застосуваннѐ в 

технології когнітивного навчаннѐ і були запропоновані італійськими 

методистами Д. Сорані та А. Тампоні. Своя технологія вони назвали 

CALLA (Cognitve Academic Language Learning Approach) і розробили длѐ 

природничо-математичних факультетів університетів спеціальні 

навчальні програми, у межах ѐких іноземна мова вивчаютьсѐ не ѐк 

окрема дисципліна, а вплітаютьсѐ в основні предмети та дисципліни за 

вибором, коли екологіѐ, фізика чи біологіѐ спочатку входѐть у зміст 

текстів із іноземної мови, а потім іноземна мова стаю засобом 

вивченнѐ наукових джерел з цих дисциплін у межах занѐть з екології, 

фізики, біології… (Sorani, Tamponi, 1995). 
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У площині ціюї технології зупинимосѐ на так званому 

білінгвальному навчанні, ѐке досить успішно розроблене у вітчизнѐній 

лінгводидактиці й досить давно використовуютьсѐ у вищій школі. 

Білінгвізм, ѐк відомо, буваю природний та академічний. 

Природній білінгвізм виникаю в змішаних за національним складом 

сім’ѐх чи сім’ѐх іммігрантів, ѐкі потрапили в нове мовне середовище. 

Діти мігрантів отримуять освіту не рідноя мовоя, володіять двома 

мовами приблизно однаковоя міроя, мислѐть двома мовами, часто 

не помічаячи переходу з одніюї мовної системи в іншу. 

Під час вивченнѐ іноземної мови немаю можливості створеннѐ 

такого зануреннѐ в мовне середовище. 

Академічний білінгвізм наближаютьсѐ за своюя ефективністя до 

природного й передбачаю викладаннѐ низки дисциплін іноземноя 

мовоя. 

Безумовно, що длѐ цього потрібен рівень володіннѐ іноземноя 

мовоя не нижче, ніж Intermediate. Більшість студентів, ѐкі виїжджаять 

за кордон, стикаятьсѐ з усіма труднощами навчаннѐ за своюя 

спеціальністя іноземноя мовоя, але й ефективність такого навчаннѐ 

длѐ оволодіннѐ іноземноя мовоя ю дуже високоя, набагато вищоя, ніж 

пасивне перебуваннѐ в мовному середовищі та використаннѐ мови 

лише на побутовому рівні під час спілкуваннѐ з носіѐми мови. 

Звертаюмо увагу на те, що державні освітні програми зосереджені 

на академічних інструкціѐх, ѐкі необхідні длѐ формуваннѐ когнітивних 

навичок, длѐ ефективної обробки та сприйнѐттѐ інформації в контексті 

іншомовної освіти, ѐкі показуять широкі можливості длѐ формуваннѐ 

загальнокультурного рівнѐ студентів. Процес формуваннѐ когнітивних 

навичок здійсняютьсѐ поетапно. Якщо їх розвиток відбуваютьсѐ 

природним чином, формуютьсѐ когнітивна достатність, ѐка збільшую 

потенціал навчаннѐ та легко коректуютьсѐ. 

Під час правильного навчаннѐ когнітивні іншомовні навички 

можна тренувати та вдосконалявати. Слабкі ж когнітивні навички 

можна посилявати, використовуячи необхідну спеціальну методику. 

Сутність іншомовного навчаннѐ, ѐка містить лексикологічні, 

граматичні, семантичні та культурологічні знаннѐ, органічно поюдную в 

собі риси комунікативного та когнітивного підходів. Це означаю, що 

результат когнітивного процесу оволодіннѐ іноземноя мовоя 

поюднуютьсѐ з уміннѐм використовувати отримані знаннѐ та навички з 

метоя комунікації. Љомунікативне навчаннѐ іноземним мовам – це 

інноваційне викладаннѐ, організоване на основі завдань 
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комунікативного характеру, метоя ѐкого ю навчаннѐ іншомовному 

спілкування, використаннѐ длѐ цього всіх необхідних технологій. 

Особливості комунікативного підходу до вивченнѐ іноземних мов 

найбільш чітко виражені в положеннѐх, ѐкі відображаять суттюві 

закономірності навчальної діѐльності й набуваять статусу принципів 

навчаннѐ: а) комунікативна спрѐмованість навчаннѐ всіх видів мовної 

діѐльності та засоби мови; б) стимуляваннѐ мовно-мислительної актив-

ності студентів; в) індивідуалізаціѐ навчаннѐ; г) функціональна органі-

заціѐ мовних засобів; д) ситуативна організаціѐ процесу навчаннѐ; е) но-

визна та інформативність навчального матеріалу (Витлин, 2003, c. 7-11). 

Важливе значеннѐ тут набуваю принцип рівневого підходу до 

вивченнѐ функціонуваннѐ мови ѐк засобу спілкуваннѐ, ѐкий формую 

лінгвістичні, комунікативні та культурологічні компетенції. 

За умови викладених обставин можна виділити такі суттюві рівні 

у формуванні когнітивних навичок іншомовного навчаннѐ:  

1 рівень – формуваннѐ лексичних, граматичних та мовних 

навичок у студентів ѐк базових знань на першому етапі вивченнѐ 

іноземної мови;  

2 рівень – удосконаленнѐ творчої активності студентів у 

реалізації індивідуального підходу та інтенсифікації когнітивних 

здібностей на наступному етапі іншомовного навчаннѐ, ѐкий 

націлений на профоріюнтаційну діѐльність і формуваннѐ 

комунікативних та міжкультурних компетенцій.  

Домінувальноя ідеюя першого рівня формуваннѐ 

комунікативних навичок ю комунікативна сутність всіх видів мовної 

діѐльності: говоріннѐ, аудіяваннѐ, читаннѐ та письма з попереднім 

засвоюннѐм соціально-побутової та спеціалізованої лексики, 

граматичних правил і мовних формул. 

Засвоюннѐ мовного матеріалу відбуваютьсѐ природним шлѐхом: 

послідовне цілеспрѐмоване навчаннѐ системі мови через мову 

дозволѐю сформувати механізми мови й засвоїти власне і мову. На всіх 

етапах формуваннѐ когнітивних навичок викладач іноземної мови 

повинен забезпечити успішне засвоюннѐ студентами дидактичного 

матеріалу на різних етапах пізнавального процесу. Длѐ досѐгненнѐ 

поставлених цілей та завдань із оволодіннѐ побутовоя та соціальноя 

лексикоя, спеціальноя термінологіюя, професійним тезаурусом, 

граматичним і стилістичним матеріалом, а також відповідно до 

навчальних програм, рекомендовано спеціальну групу вправ. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

58 

Мета відповідних тренувальних вправ полѐгаю: у створенні 

когнітивного образу слова; в утворенні стійких асоціативних зв’ѐзків 

слова з ситуаціюя, тематикоя формуваннѐ лексико-логічних навичок; у 

здатності студентів прогнозувати лексичний матеріал; у розвиткові 

креативності мисленнѐ; у формуванні психолінгвістичної інтуїції; у 

вихованні відчуттѐ мови; у вдосконаленні культурологічних знань. 

Длѐ прикладу наведемо зразки вправ, ѐкі використовуятьсѐ у 

процесі навчаннѐ іноземній мові на немовних факультетах. 

Вправи на розвиток лексичних навичок та створеннѐ 

когнітивного образу слова. 

- Прочитайте слова, звертаячи увагу на корінь слова. Підберіть 

похідні слова, незалежно від частини мови. Запишіть значеннѐ 

цих слів. 

- Доберіть антоніми до поданих слів та словосполучень. 

- Доберіть синоніми до поданих слів та словосполучень. 

Вправи на розвиток лінгвокреативного мисленнѐ. 

- Визначте граматичну форму діюслова. 

- Підберіть слова, ѐкі ю ідентичними за орфографіюя та значеннѐм. 

Вправи на засвоюннѐ культурних компонентів. 

- Зіставте вказані події: вони відбулисѐ раніше чи пізніше відносно 

одна одної. 

- Знайдіть українські еквіваленти англійських прислів’їв та приказок. 

Вправи на засвоюннѐ професійної термінології. 

- Серед низки слів виділіть фізико-технічну термінологія. Дайте 

визначеннѐ слів. 

- Визначте психологічну професійну термінологія. Перекладіть 

дані яридичні формули українськоя мовоя. 

- Наведені вправи націлені на усвідомлене оволодіннѐ 

іншомовним словом, що значно полегшую та прискоряю мовно-

мислительну активність та процес навчаннѐ іноземній мові.  

На другому рівні формуваннѐ когнітивних навичок студенти отри-

муять підвищені вимоги до оволодіннѐ мовними вміннѐми, ѐкі полѐ-

гаять: у здатності висловляватисѐ на певні теми; вести бесіди інозем-

ноя мовоя, переговори, переписку тощо з партнерами по бізнесу; 

розуміти іноземну мову в межах, ѐкі дозволѐять легко спілкуватисѐ з 

носіѐми мови; дотримуватисѐ етики й коректності взаюмин. Майбутні 

фахівці повинні не лише вміти сприймати конкретний змістовий 

компонент іноземної мови, але й з повагоя ставитисѐ до культурних 

традицій та національних надбань країни, мова ѐкої вивчаютьсѐ. 
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Таким чином, обґрунтовуютьсѐ когнітивна модель іншомовної 

освіти, визначаятьсѐ основні цілі й вимоги до результатів навчаннѐ: 

ставленнѐ до студента ѐк суб’юкта, ѐкий готовий до саморозвитку та 

самопізнаннѐ; створеннѐ умов длѐ реалізації особистісних здібностей: 

самоаналізу, мотивації, емоційного сприйнѐттѐ та рефлексії; формуваннѐ 

індивідуальності студента ѐк активного носіѐ мовного суб’юктного 

досвіду; активізаціѐ професійної та іншомовної компетентності ѐк 

сукупності інтелектуальних, наукових та культурно-комунікативних 

ѐкостей особистості; удосконаленнѐ когнітивних навичок під час 

вивченнѐ іноземних мов на рівні міждисциплінарного взаюмозв’ѐзку. 

Процес розвитку творчої індивідуальності вклячаю в себе не 

лише інформаційно-пошукову, але й когнітивно-лінгвістичну 

діѐльність. Навчаннѐ іноземній мові студентів немовних 

спеціальностей успішно оптимізуютьсѐ за допомогоя навчальних 

автентичних вузькоспеціалізованих матеріалів, ѐкі спрѐмовані на 

вдосконаленнѐ лінгвістичних та професійних навичок. Длѐ 

формуваннѐ міжкультурної компетентності майбутніх фахівців широко 

використовуятьсѐ такі автентичні матеріали: вузькопрофесійні тексти; 

тести, діалоги та полілоги, ѐкі моделяять типові комунікативні 

ситуації реального міжособистісного спілкуваннѐ; перекладні 

матеріали професійної спрѐмованості, ѐкі супроводжуятьсѐ тематико-

ситуативно зумовленоя лексикоя та стилістикоя, що формуять 

іншомовні професійні ѐкості. 

Доцільно використовувати метод зіставленнѐ в міжкультурному 

просторі, порівнявати феномен «чужорідної» культури з власним 

культурним досвідом студентів (Љузнецова, 2017, с. 96-99). 

Формуваннѐ соціокультурної компетентності у студентської молоді в 

процесі вивченнѐ іноземної мови буде ефективним під час оволодіннѐ 

знаннѐми про культуру, історія, естетичні ідеї та ідеали країни, мова 

ѐкої вивчаютьсѐ; залученнѐ студентів до діалогу культур; усвідомленнѐ 

студентами сутності мовних ѐвищ, іншої системи світоглѐду; 

формуваннѐ особистого ставленнѐ до мови, історії, культури, 

мистецтва країни, мова ѐкої вивчаютьсѐ (Сидакова, 2016, c. 154-157). 

Стратегіѐ професійно оріюнтованого міжкультурного навчаннѐ 

передбачаю знаннѐ мовних, предметно-змістових та психологічних 

компонентів, ѐкі щільно пов’ѐзані культурним та соціальним 

контекстом і ю необхідними длѐ розуміннѐ партнера за професіюя та 

комунікаціюя, реалізації власної поведінкової програми, грамотних 
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мовних суджень під час проведеннѐ певної професійної операції, длѐ 

вирішеннѐ різних комунікативних завдань (Фатхулина, 2007, с. 36-40). 

Запропоноване розв’ѐзаннѐ проблеми, на наш поглѐд,  

методично зумовлене, оскільки ю продовженнѐм чи навіть 

результатом формуваннѐ фундаментальної, базової частини курсу 

іноземної мови, ѐка складаю граматичну, стилістичну та 

культорологічну канву в іншомовному пізнанні.  

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

У цілому, основний зміст навчаннѐ іншомовному міжкультурному 

спілкування, ѐке розглѐдаютьсѐ крізь призму комунікативно-когнітивного 

підходу, передбачаю наѐвність компонентів, що охопляять 

дискурсивний та текстовий матеріал, мовні, соціальні та культурологічні 

іншомовні знаннѐ. Ці компоненти ю регулѐтором мотивації та творчої 

активності майбутніх фахівців. Љогнітивний принцип іншомовного 

навчаннѐ базуютьсѐ на серйозних наукових доктринах і містить суттювий 

навчальний та виховний потенціал. За допомогоя різноманітних 

тренувальних вправ, індивідуальної роботи з автентичними матеріалами, 

комунікації з носіѐми мови розвиваютьсѐ здатність до самореалізації, 

бажаннѐ самим керувати своїм навчаннѐм і оцінявати його. Окрім 

розумового розвитку студентів-магістрантів вони сприѐять духовному й 

соціальному формування особистості. Вищеподані положеннѐ не 

обмежуять широких можливостей пріоритетних напрѐмів у проблемі 

формуваннѐ когнітивних навичок та передбачаять подальше 

перспективне дослідженнѐ, теоретичні пошуки і практичне вирішеннѐ 

даного питаннѐ.  
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SUMMARY 
Knysh Tetiana. Formation of cognitive skills in undergraduate students of non-

language specialties when teaching a foreign language. 
The article provides a justification of approaches to the formation of cognitive 

skills in undergraduate students of non-language specialties when teaching a foreign 
language. At the current stage the higher education organization is characterized by 
changes in the content, forms, structure, effective-targeted foundations treated in the 
context of the competence approach, and radically change the concept of teaching 
foreign languages. This allows us to focus on the phenomenon of the cognitive 
approach, one of the main methodological principles of foreign language education. 
The concept of “cognitive skills” is determined as a cognitive process, during which 
perception, awareness of the information received, its further assimilation and 
transformation into solid knowledge are carried out; the knowledge and skills acquired 
for interpersonal and professional communication are further used. The article 
substantiates the theoretical model and the level approach in the formation of 
cognitive skills of foreign language training. At all levels, students are subject to 
increased requirements in order to master speech and language skills: development of 
lexical, grammatical and stylistic skills as a basic knowledge; improvement of creative 
activity, intensification of cognitive abilities and self-realization at the next stage of 
foreign language training aimed at formation of linguistic, communicative and 
intercultural competences and vocational guidance activities. To achieve the goals and 
objectives in accordance with the training programs we recommend a special set of 
training exercises at the natural stages of the cognitive process. The cognitive principle 
of foreign language education is based on the solid scientific doctrines and has 
significant training and educational potential. In addition to mental development, it 
contributes to the spiritual and social formation of the personality. 

Key words: foreign language, cognitive skills, communicative learning, cognitive 
process, linguistic and culturological competences, verbal and cognitive activity, 
training exercises. 
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У статті визначено методологічні підходи до формуваннѐ професійної 
компетентності майбутніх фахівців фармації, подано власний досвід їх 
реалізації в Житомирському базовому фармацевтичному фаховому коледжі. 
Доведено доцільність здійсненнѐ професійної підготовки фахівців 
фармацевтичної галузі в процесі вивченнѐ хімічних дисциплін на засадах 
системного, діѐльнісного, інтегративного, особистісно-оріюнтованого, 
компетентнісного, технологічного підходів. Окреслено перспективи подальших 
досліджень, ѐкі полѐгаять у розробці професійно-оріюнтованих завдань, кейсів 
із хімічних дисциплін різного рівнѐ складності та впровадженнѐ їх в освітній 
процес з метоя перевірки їх ефективності щодо формуваннѐ професійної 
компетентності майбутніх фахівців фармації. 

Ключові слова: фармацевтична освіта, професійна компетентність, 
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Постановка проблеми. Розвиток сучасної фармацевтичної 

освіти здійсняютьсѐ з урахуваннѐм соціально-економічних процесів, 

що відбуваятьсѐ в суспільстві; змін, пов’ѐзаних із пандеміюя COVID-19, 

упровадженнѐм дистанційного навчаннѐ; необхідністя підвищеннѐ 

ефективності використаннѐ ресурсів фармацевтичного сектору. 

Фармацевтична освіта реалізую створеннѐ системи, що забезпечую 

перехід від освітнього принципу «на все життѐ» до принципу 

«впродовж усього життѐ». Формуваннѐ професійної компетентності 

майбутніх фармацевтів у процесі вивченнѐ хімічних дисциплін 

реалізуютьсѐ з урахуваннѐм комплексу методологічних підходів. Це 

зумовляю актуальність наукового пошуку та необхідність розкриттѐ 

змісту методологічних підходів до ціюї проблеми. 

Аналіз актуальних досліджень. Методику навчаннѐ хімії в 

українських та зарубіжних закладах освіти висвітлявали відомі 

науковці: Н. Буринська, Л. Величко, А. Грабовий, О. Зайцев, 

О. Максимов, С. Решнова, Ю. Романенко, Н. Чайченко, О. Ярошенко та 

інші. Аналіз наукових підходів, застосовуваних длѐ забезпеченнѐ 

ѐкості вищої фармацевтичної освіти, здійснявали А. Љайдалова, 
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О. Посилкіна. Проблему впровадженнѐ компетентнісного підходу в 

навчанні хімічних дисциплін майбутніх магістрів фармації 

досліджувала Т. Рева (Рева, 2017). 

Проте аналіз інформаційних джерел свідчить, що в науковому 

обігу бракую праць, у ѐких комплексно досліджувалисѐ би питаннѐ 

реалізації методологічних підходів у навчанні дисциплін хімічного 

циклу майбутніх фахівців фармації. 

Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні реалізації методологічних 

підходів до формуваннѐ професійної компетентності майбутніх 

фармацевтів на занѐттѐх хімічних дисциплін у коледжі.  

Методи дослідження. У ѐкості матеріалів дослідженнѐ були вив-

чені наукові праці сучасних педагогів, психологів. Длѐ досѐгненнѐ мети 

було використано методи аналізу, синтезу, узагальненнѐ позитивного 

власного досвіду та досвіду роботи викладачів фармацевтичного 

коледжу. 

Виклад основного матеріалу. Успішність у професійній діѐльності 

ю очікуваним результатом і критеріюм ѐкості освіти. Якість освіти, ѐк 

соціальна категоріѐ, визначаю стан і результативність процесу освіти, її 

відповідність потребам і очікуваннѐм суспільства пов’ѐзуютьсѐ із 

розвитком та формуваннѐм професійно компетентної особистості. 

Предметне поле хімічних дисциплін маю суттювий потенціал у 

формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців фармації 

(Рева, 2017). Серед методологічних підходів до формуваннѐ професійної 

компетентності майбутніх фармацевтів у процесі вивченнѐ хімічних 

дисциплін у Житомирському базовому фармацевтичному фаховому 

коледжі нами виокремлено системний, діѐльнісний, інтегративний, 

компетентнісний, особистісно-оріюнтований, технологічний. 

Згідно з системним підходом освітній процес досліджуютьсѐ ѐк 

цілісна система, компонентами ѐкого ю мета, зміст, методи, засоби, 

форми й результати навчаннѐ. Застосуваннѐ системного підходу в освіті 

оріюнтую на виѐвленнѐ типів зв’ѐзку елементів структури такого склад-

ного об’юкта, ѐк педагогічний процес у закладі освіти, що функціоную за 

внутрішніми, притаманними йому законами (Вітвицька, 2015, с. 80). 

Системний підхід даю змогу викладати будь-ѐку хімічну 

дисципліну в нерозривному зв’ѐзку з іншими фаховими 

дисциплінами, чітко визначати пріоритетні напрѐми викладаннѐ, 

структурувати навчальні завданнѐ.  

Реалізаціѐ системного підходу у процесі вивченнѐ хімічних 

дисциплін у Житомирському базовому фармацевтичному фаховому 
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коледжі здійсняютьсѐ згідно з навчальним планом підготовки фахових 

молодших бакалаврів спеціальності 226 Фармаціѐ, промислова 

фармаціѐ на основі базової загальної середньої освіти через вивченнѐ: 

на І курсі ‒ «Хімії» (шкільний курс, 147 годин), на ІІ курсі ‒ «Техніки 

лабораторних робіт» (60 годин), «Неорганічної хімії» (120 годин), 

«Органічної хімії» (120 годин), «Аналітичної хімії» (120 годин), ѐкі ю 

базоя длѐ вивченнѐ «Фармацевтичної хімії» (210 годин) на ІІІ курсі. 

Системний підхід у процесі вивченні хімічних дисциплін даю 

можливість окреслити загальні положеннѐ у виглѐді переліку 

принципів, що використовуятьсѐ в дослідженні систем, зокрема 

принципів: послідовності, зв’ѐзності та юдності, модульної побудови 

змісту дисципліни, розвитку, функціональності, іюрархії, кінцевої мети, 

що дозволѐять аналізувати зміст та послідовність вивченнѐ кожної 

теми в межах одніюї дисципліни та кожної хімічної дисципліни в 

межах підготовки фахівцѐ фармації; розглѐдати кожну хімічну 

дисципліну ѐк систему, а досліджувану в даному випадку систему 

одним із компонентів ширшої системи; підвищувати ѐк 

результативність, так і ефективність навчаннѐ. 

Таким чином, система вивченнѐ хімічних дисциплін ю 

модельованоя та характеризуютьсѐ впорѐдкованістя й організаціюя. Її 

елементи чітко виділені, а також визначено зв’ѐзки між ними. 

Функціонуваннѐ ціюї системи маю на меті розв’ѐзаннѐ певних освітніх 

завдань, а в кінцевому підсумку – формуваннѐ професійної 

компетентності майбутнього фахівцѐ галузі фармаціѐ.  

У підготовці фахівців фармацевтичної галузі діяльнісний підхід 

було реалізовано длѐ дослідженнѐ форм і методів професійної 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, зокрема під час 

читаннѐ лекцій (класичних, інтерактивних), проведеннѐ семінарських, 

практичних та лабораторних занѐть із використаннѐм SMART-

технологій, технологій дистанційного навчаннѐ (на платформах 

Moodle, Google Classroom; додатків длѐ відеоконференцій Zoom, 

Google Meet) у Житомирському базовому фармацевтичному фаховому 

коледжі переважно длѐ того, щоб майбутні фахівці фармацевтичної 

галузі усвідомили необхідність та важливість освіти длѐ підвищеннѐ 

професійного рівнѐ, активно долучилисѐ до навчальної діѐльності. На 

засадах діѐльнісного підходу базуютьсѐ використаннѐ сучасних 

інноваційних технологій у професійній підготовці фахівців.  

Діѐльнісний підхід передбачаю зв’ѐзок змісту фахової підготовки 

і навчаннѐ з професійноя-трудовоя діѐльністя майбутніх фахівців 
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фармації. Міжнародні стандарти передбачаять, що сучасна аптека 

повинна здійснявати такі види діѐльності:  

– діѐльність, пов’ѐзану з пропагандоя здорового способу життѐ і 

профілактикоя захворявань; 

– діѐльність, пов’ѐзану з постачаннѐм, використаннѐм лікарських 

засобів і товарів медичного призначеннѐ; 

– діѐльність, пов’ѐзану з самолікуваннѐм, вклячаячи поради 

щодо раціонального використаннѐ ліків длѐ лікуваннѐ хвороб, ѐкі 

можуть успішно бути ліквідовані самолікуваннѐм; 

– діѐльність, ѐка пов’ѐзана з впливом на раціональне 

прописуваннѐ й використаннѐ лікарських засобів. 

Таким чином, діѐльність, діѐльнісний підхід передбачаять 

професійне навчаннѐ, що ю важливим чинником професійного 

становленнѐ й розвитку майбутнього фахівцѐ галузі фармації. 

Згідно з принципами діѐльнісного підходу, зміст навчальних 

програм із хімічних дисциплін і навчальних занѐть доцільно формувати з 

урахуваннѐм майбутньої професійної діѐльності випускника 

фармацевтичного закладу фахової передвищої освіти. У контексті 

діѐльнісного підходу діѐльність – це сутність процесу навчаннѐ, а 

формуваннѐ способу дій майбутнього фахівцѐ – кінцева мета навчаннѐ. 

Діѐльнісний підхід передбачаю, з одного боку, активну позиція 

здобувача освіти, його активну самостійну роботу, прагненнѐ до 

розвитку, творчості, вкляченості в різні види освітньої діѐльності, а, з 

іншого боку, викладач повинен організувати діѐльність студента, 

активізувати її та перевести його в позиція суб’юкта пізнаннѐ, спіл-

куваннѐ; формувати вміннѐ обирати ціль, планувати діѐльність, організо-

вувати, виконувати, регулявати, аналізувати й оцінявати її результати. 

На занѐттѐх з хімічних дисциплін у фармацевтичному коледжі 

діѐльнісний підхід реалізуютьсѐ ѐк під час виконаннѐ лабораторної 

роботи, де відпрацьовуятьсѐ дослідницькі вміннѐ, так і під час 

вирішеннѐ професійно спрѐмованих завдань ‒ кейсів (Vitvytska, 

Kovalchuk, 2021).  

Виконаннѐ кейсів ‒ це реалізаціѐ ѐк діѐльнісного, так і 

інтегративного підходів. Сутність інтегративного підходу до освітнього 

процесу полѐгаю в установленні зв’ѐзків між знаннѐми шлѐхом 

дидактичного обґрунтуваннѐ та перетвореннѐ реально існуячих зв’ѐзків 

між понѐттѐми, ѐвищами, науками тощо. Інтеграціѐ в освітньому процесі 

підготовки фахівців фармації виконую такі функції: освітня (підвищеннѐ 

рівнѐ науковості й доступності навчаннѐ, практичне застосуваннѐ 
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отриманих знань у професійній діѐльності, формуваннѐ цілісної системи 

знань, узагальненнѐ знань тощо); виховну (стимуляваннѐ низки 

позитивних ѐкостей особистості й формуваннѐ фахового світоглѐду, 

професійної етики, поваги до професії фармацевтичного працівника); 

розвивальну (підвищеннѐ інтересу до навчального матеріалу, розвиток 

міждисциплінарних умінь, навичок, оперативності знань, логічного 

мисленнѐ); стимулявальну (посиленнѐ інтересу до сучасних тенденцій 

розвитку фармацевтичної та медичної наук); методологічну 

(забезпеченнѐ системи змісту, методів, прийомів та навичок, підвищеннѐ 

науково-теоретичного рівнѐ навчаннѐ, виѐвленнѐ юдності в процесах та 

ѐвищах, урахуваннѐ комплексності проблем фармацевтичної галузі); 

організаційну (упровадженнѐ ефективних новітніх технологій навчаннѐ, 

розробка інтегративних курсів); психологічну (розвиток психологічних 

навичок спілкуваннѐ длѐ досѐгненнѐ довіри та взаюмопорозуміннѐ з 

паціюнтом, колегами в майбутній професійній діѐльності). 

Наведемо приклад кейсу, ѐкий використовуюмо на 

лабораторному занѐтті з органічної хімії (ІІ курс), тема: 

«Галогенопохідні вуглеводнів»:  

Хлороформ (СНСl3) ‒ прозора, безбарвна, важка летка рідина з 

характерним солодким запахом. Під час тривалого контакту з 

повітрѐм може накопичувати небезпечну кількість дуже отруйного 

фосгену та хлороводня. 

Уперше ѐк засіб длѐ наркозу хлороформ був використаний під 

час хірургічних операцій шотландським лікарем Симпсоном у 1848 р. 

Відомий лікар М. І. Пирогов використовував хлороформ у ѐкості 

інгалѐційного наркозу на полі боя під час наданнѐ допомоги 

пораненим солдатам. Тривалий час хлороформ був домінувальним 

інгалѐційним анестетиком, а тепер витіснений менш токсичними 

анестетиками через своя негативну дія на печінку та нирки. Може 

використовуватисѐ ѐк відволікаяча речовина з подразливим 

впливом на шкіру (зазвичай у суміші з метилсаліцилатом, 

скипидаром тощо) під час лікуваннѐ невралгій та міозитів. 

Запитаннѐ до кейсу: 

1. Укажіть правила зберіганнѐ хлороформу. 

2. Чому хлороформ не використовуять у ѐкості інгалѐційного 

наркозу в сучасній медицині? 

3. Укажіть на порушеннѐ правил зберіганнѐ хлороформу, ѐкщо 

на аптечному складі в балоні зі світлого скла об’юмом 5 дм3 

зберігалосѐ 200 см3 хлороформу. 
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4. Запропонуйте ѐкісні реакції на виѐвленнѐ доброѐкісності 

хлороформу. 

5. Проведіть дослідженнѐ виданого зразку хлороформу на 

доброѐкісність. 

Розв’ѐзаннѐ кейсу сприѐю розвиткові критичного мисленнѐ, 

креативності, гнучкості у вирішенні професійних питань та мотивую 

студентів на самостійне опануваннѐ новими знаннѐми й уміннѐми. 

Реалізаціѐ інтегративного підходу даю можливість формувати у 

здобувачів освіти знаннѐ, що характеризуятьсѐ вищим рівнем 

осмисленнѐ, динамічністя їх застосуваннѐ в професійних ситуаціѐх, 

підвищеннѐм їхньої діювості. 

Нами здійсняютьсѐ тісний міждисциплінарний зв’ѐзок у процесі 

викладаннѐ різних хімічних дисциплін (неорганічна, органічна хіміѐ, 

аналітична, фізична та колоїдна, біологічна, фармацевтична хіміѐ), у тому 

числі й вибіркових (косметична хіміѐ) в Житомирському базовому 

фармацевтичному фаховому коледжі, що розкриваю підґрунтѐ длѐ 

використаннѐ інтегративного підходу у процесі формуваннѐ професійної 

компетентності майбутніх фармацевтів. Љожна хімічна дисципліна 

органічно поюднуютьсѐ в загальній системі міждисциплінарної взаюмодії, 

ѐка підпорѐдкована принципу професійності навчаннѐ. 

Інтегративний підхід передбачаю синтез, поюднаннѐ знань, 

здатність відтворявати, узагальнявати й застосовувати отримані під 

час вивченнѐ ѐк різних хімічних дисциплін, так і різних навчальних 

предметів знаннѐ та вміннѐ длѐ рішеннѐ конкретних професійних 

завдань; усвідомленнѐ і практичну оріюнтованість знань, розуміннѐ 

сфери застосуваннѐ інформації, здатність накопичувати й виділѐти 

знаннѐ, необхідні длѐ вирішеннѐ певних професійних завдань.  

Інтегративний підхід у формуванні професійної компетентності 

майбутніх фахівців фармації у процесі вивченнѐ хімічних дисципліни 

сприѐю створення внутрішньої мотивації здобувачів освіти до 

змістовної навчальної діѐльності та особистого професійного розвитку. 

Отже, в умовах фахової підготовки майбутніх працівників галузі 

фармаціѐ інтегративний підхід здійсняютьсѐ такими шлѐхами: 

установленнѐм зв’ѐзків між загальноосвітніми, гуманітарними, 

хімічними та фармацевтичними дисциплінами, ѐкі вивчаятьсѐ в 

коледжі; упровадженнѐм в освітній процес занѐть 

міждисциплінарного характеру; створеннѐм інтегрованих навчальних 

програм, посібників та вкляченнѐм у навчальні плани інтегрованих 

курсів, ѐк обов’ѐзкових, так і за вибором. 
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Особистісно-орієнтований підхід реалізуютьсѐ у процесі 

вивченнѐ хімічних дисциплін через використаннѐ професійно-

оріюнтованих завдань різного рівнѐ складності, вирішеннѐ ѐких 

моделяю ситуації, з ѐкими здобувачі фахової передвищої освіти 

зіткнутьсѐ в реальній професійній діѐльності. 

На думку О. Музики, професійно-оріюнтовані завданнѐ ‒ це 

певна абстрактна модель реальної проблемної ситуації прикладного 

характеру в професійній сфері діѐльності, сформульована у 

вербальній, знаковій або образно-графічній формі (Музика, 2010). 

Розрізнѐять три рівнѐ складності професійно-оріюнтованих 

завдань: 

1 рівень ‒ рівень відтвореннѐ (репродуктивний), длѐ вирішеннѐ 

завдань такого рівнѐ потрібні лише теоретичні знаннѐ; 

2 рівень ‒ рівень зв’ѐзку, длѐ вирішеннѐ таких завдань необхідні 

знаннѐ декількох дисциплін; 

3 рівень ‒ пошуково-творчий, длѐ вирішеннѐ завдань такого 

рівнѐ потрібний дослідницький підхід, самостійне вивченнѐ нового 

матеріалу, пошук декількох способів вирішеннѐ одніюї проблеми та 

окресленнѐ найбільш ефективного з них. 

Наведемо приклади професійно оріюнтованих завдань різного 

рівнѐ складності, ѐкі використовуятьсѐ під час вивченнѐ неорганічної 

хімії (ІІ курс) у фармацевтичному фаховому коледжі. 

Професійно-оріюнтоване завданнѐ рівнѐ відтвореннѐ (тема 

лабораторного занѐттѐ: «Елементи V А групи»): Амоніак: будова 

молекули, властивості, добуваннѐ. Утвореннѐ йону амонія. Солі 

амонія, їх властивості. Якісна реакціѐ на катіон амонія. 

Професійно оріюнтоване завданнѐ рівнѐ зв’ѐзку (тема 

лабораторного занѐттѐ: «Елементи VІІ А та VI А групи»): Йод. Фізичні 

та хімічні властивості, способи добуваннѐ. Якісна реакціѐ на йодид-

йон. Оксигеновмісні сполуки Йоду. Біологічна роль та використаннѐ 

сполук Йоду у фармації та медицині. 

Щоб розкрити це питаннѐ необхідні знаннѐ неорганічної хімії, 

біології, домедичної допомоги, що створяю підґрунтѐ длѐ подальшого 

вивченнѐ фармацевтичної хімії, технології ліків та фармакології. 

Професійно оріюнтоване завданнѐ пошуково-творчого рівнѐ 

(Модульний контроль 2): у трьох пронумерованих пробірках без 

етикеток містѐтьсѐ: магній хлорид MgCl2, натрій сульфіт Na2SO3 

та калій орто-фосфат K3PO4. За допомогоя ѐких хімічних реакцій 

можна розпізнати ці речовини? Скласти план розпізнаваннѐ та 
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відповідні рівнѐннѐ реакцій у йонно-молекулѐрній формі. Відповідь 

підтвердити експериментально. 

Вирішеннѐ завданнѐ потребую аналітичного мисленнѐ; знань 

ѐкісних реакцій на катіони, аніони; умов проведеннѐ реакцій 

ідентифікацій; пошуку найбільш оптимального способу розпізнаваннѐ 

хімічних речовин; знаннѐ правил техніки безпеки поводженнѐ з 

хімічними реактивами, лабораторним посудом та допоміжним 

приладдѐм. Такого плану професійно-оріюнтовані завданнѐ вклячаять 

проведеннѐ власного дослідженнѐ, готуять здобувачів фахової освіти 

до вивченнѐ фармацевтичної хімії та сприѐять формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців фармації. 

У кожному професійно оріюнтованому завданні закладено 

повний цикл вирішеннѐ задачі: постановка проблеми; актуалізаціѐ 

теоретичних знань, здобутих під час навчаннѐ; самостійний пошук 

інформаційних джерел, необхідної літератури; виробленнѐ декількох 

способів вирішеннѐ завданнѐ, окресленнѐ найбільш оптимального; 

самоаналіз та розробка програми власної траюкторії розвитку. 

Забезпеченнѐ високоѐкісної професійної підготовки випускників 

фармацевтичних закладів і формуваннѐ високого рівнѐ 

конкурентоспроможності фахівців базуютьсѐ на основних положеннѐх 

компетентнісного підходу.  

На сьогодні компетентнісний підхід ю втіленнѐм інноваційного 

процесу у фармацевтичну освіту. Він забезпечую виробленнѐ низки 

компетенцій, ѐкими маю оволодіти кожен фармацевт (знаннѐ, уміннѐ і 

навички з професійної діѐльності; комунікативні вміннѐ й навички, 

здатність спілкуватисѐ та консультувати відвідувачів аптечних закладів та 

інших) і сприѐю формування клячових, предметних та 

загальногалузевих (фахових) компетентностей. Професійна освіта 

повинна сприѐти формування критичного мисленнѐ, індивідуальному 

розвиткові творчих здібностей особистості, постійному вдосконалення 

професійної підготовки фахівців. 

Науковцѐми Н. Радіоновоя та А. Трѐпіциноя розроблено 

поетапне формуваннѐ компетентності фахівцѐ з позицій 

компетентнісного підходу, що не суперечить нашим поглѐдам щодо 

формуваннѐ професійної компетентності майбутнього фармацевтичного 

працівника: на першому етапі відбуваютьсѐ розвиток клячових 

компетентностей професійного розвитку майбутнього фахівцѐ фармації; 

на другому – інтеграціѐ предметних і клячових компетентностей; 

третій етап характеризуютьсѐ інтеграціюя базових і предметних із 
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загальногалузевими (фаховими) компетентностѐми; на четвертому 

етапі реалізуютьсѐ становленнѐ професійної компетентності фахівцѐ.  

Љомпетентнісний підхід поюдную освітній процес та його 

розуміннѐ, у процесі ѐкого відбуваютьсѐ становленнѐ особистісної 

позиції майбутнього фармацевтичного працівника, формуютьсѐ його 

ставленнѐ до предмета своюї діѐльності. Основна мета цього підходу 

полѐгаю в тому, що основним результатом освіти ю не окремі знаннѐ, 

уміннѐ та навички, а здатність і готовність лядини до ефективної й 

продуктивної діѐльності. Формуляваннѐ результатів освіти у формі 

компетентностей, здатності випускників виконувати ті чи інші 

професійні обов’ѐзки дозволѐю відповідати сучасній тенденції 

професійної освіти – формуваннѐ фахівцѐ, здатного швидко 

адаптуватисѐ до умов праці, що зміняятьсѐ навіть у межах професії.  

Љомпетентнісний підхід у навчанні спрѐмовуютьсѐ на 

самостійність особистості у вирішенні проблем у незнайомих 

ситуаціѐх, тобто на формуваннѐ в майбутніх фахівців професійно 

важливих ѐкостей і вмінь, ѐкі допоможуть їм вільно оріюнтуватисѐ в 

ситуаціѐх невизначеності професійного середовища й успішно 

вирішувати пов’ѐзані з цим завданнѐ. 

Наведемо приклади компетентністно оріюнтованих завдань, 

спрѐмованих на закріпленнѐ знань, умінь, навичок та їх застосуваннѐ, 

ѐкі доцільно використовувати на занѐттѐх хімічних дисциплін у 

фармацевтичному фаховому коледжі. 

Приклад 1 (ІІ курс, органічна хіміѐ, тема лабораторного занѐттѐ: 

«Гідроксикислоти. Фенолокислоти»). 

Фармацевт готувала розчини антикоагулѐнтів – 3,8 % калій 

цитрату та 1,34 % натрій оксалату, ѐкі використовуятьсѐ длѐ 

консервуваннѐ крові станціѐми переливаннѐ крові. Запропонуйте 

спосіб і відповідні хімічні реакції длѐ виѐвленнѐ кожної речовини. 

Приклад 2 (ІІ курс, неорганічна хіміѐ, тема лабораторного 

занѐттѐ: «Вода. Розчини. Властивості розчинів електролітів»). 

Кальцій хлорид застосовуютьсѐ ѐк кровоспинний засіб, що 

підвищую згортаннѐ крові. Обчисліть масу кристалогідрату 

CaCl2x6H2O, необхідну длѐ приготуваннѐ 500 г 10 % розчину кальцій 

хлориду. 

Отже, компетентісно оріюнтоване навчаннѐ на занѐттѐх із 

хімічних дисциплін тісно пов’ѐзано з реалізаціюя принципів активізації 

процесу навчаннѐ, відповідно до ѐких здобувачі фахової передвищої 

освіти маять самі збирати інформація длѐ вирішеннѐ навчальних 
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проблем. Це зміняю роль «викладач-студент». Досвід підтверджую, що 

викладачі виступаять у ролі консультантів, координаторів. Водночас 

активізаціѐ процесу навчаннѐ передбачаю посилене використаннѐ 

інноваційних методів навчаннѐ, що дозволѐять наблизити процес 

навчаннѐ до умов реальної практики, зробити його динамічним, 

творчим, дослідницько-оріюнтованим (Vitvytska, Kovalchuk, 2021). У 

процесі оволодіннѐ навчальноя діѐльністя здобувач фахової 

передвищої освіти маю оволодіти «динамічноя комбінаціюя знань, 

умінь, навичок, способів мисленнѐ, поглѐдів, цінностей, інших 

особистих ѐкостей, що визначаять здатність особи успішно 

соціалізуватисѐ, провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діѐльність» («Про освіту», Закон України від 5 вереснѐ 2017 року). 

Технологічний підхід характеризую спрѐмованість у навчанні хімії 

на оптимізація, інтенсифікація, удосконаленнѐ, підвищеннѐ результа-

тивності навчаннѐ. Технологіѐ педагогічної діѐльності забезпечую в 

умовах формуваннѐ професійної компетентності майбутніх фармацевтів 

відповідність результату діѐльності попередньо поставленим цілѐм.  

Термін «технологіѐ» означаю знаннѐ про майстерність. У 

педагогічній літературі технологія розглѐдаять ѐк сукупність і 

послідовність методів і процесів, ѐкі дозволѐять одержати 

запланований результат. Ю. Дзябенко та Л. Олійник під технологіюя 

навчаннѐ вбачаять упорѐдковану сукупність і послідовність методів та 

процесів, ѐкі забезпечуять реалізація проюкту дидактичного процесу 

й досѐгненнѐ діагностованого результату. Навчальна технологіѐ 

моделяю шлѐх засвоюннѐ конкретного навчального матеріалу в межах 

відповідної хімічної дисципліни, модулѐ, теми, питаннѐ.  

У педагогічній літературі виділені такі критерії технологічності 

навчаннѐ: системність, науковість, концептуальність, відтворяваність, 

керованість, діагностичність, ефективність навчаннѐ, його 

вмотивованість, алгоритмічність, інформаційність, оптимальність тощо.  

Реалізаціѐ технологічного підходу у процесі формуваннѐ 

професійної компетентності фармацевтичного фахівцѐ, на нашу думку, 

надаю можливість: 

1. Створити позитивну мотивація до вивченнѐ базових 

(загальноосвітніх), професійно значущих (дисциплін хімічного циклу), 

фахових (фармацевтичних) дисциплін та професійної діѐльності.  

2. Реалізувати інтелектуальний потенціал кожного студента та 

сприѐти вибору правильної індивідуальної траюкторії розвитку і 

професійного зростаннѐ. 
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3. Підготувати здобувачів фармацевтичної освіти до реальної 

професійної діѐльності. 

На наш поглѐд, технологічний підхід ю оптимальним длѐ 

дослідженнѐ проблеми формуваннѐ професійної компетентності 

фахівцѐ. Саме технологічний підхід, порѐд із іншими методологічними 

підходами, сприѐю переходу від компетенцій майбутнього фахівцѐ 

фармації до його професійної компетентності. 

Отже, до основних технологій навчаннѐ, ѐкі використовуятьсѐ 

нами у формуванні професійної компетентності майбутніх 

фармацевтів у процесі вивченнѐ хімічних дисциплін, належать: 

проблемне навчаннѐ (використаннѐ проблемних питань, створеннѐ 

проблемних ситуацій на всіх етапах процесу навчаннѐ, стимуляваннѐ 

самостійної пізнавальної, пошуково-дослідної діѐльності студента); 

технологіѐ індивідуалізації навчаннѐ (розробка індивідуальних 

завдань, робочих зошитів, лабораторних журналів; наданнѐ свободи у 

виборі вибіркових дисциплін; індивідуальна консультативна допомога 

здобувачу освіти); інформаційні технології навчаннѐ (використаннѐ 

під час лекційних, лабораторних занѐть текстової, графічної, 

ілястративної, анімаційної інформаціѐ у виглѐді презентацій, відео 

роликів; використаннѐ технологій дистанційного навчаннѐ); 

алгоритмізаціѐ навчаннѐ (розробка й упровадженнѐ в освітній 

процес опорних схем, тренінгів, тренажерів, алгоритмів, моделяваннѐ 

способів розв’ѐзуваннѐ розрахункових та експериментальних задач). 

Основними характеристиками технологічного підходу до 

навчаннѐ хімічних дисциплін ю: чітка постановка кінцевої мети; 

розробка об’юктивних методів контроля її досѐгненнѐ. 

Таким чином, упровадженнѐ сучасних методологічних підходів у 

вивченнѐ хімічних дисциплін майбутніми фахівцѐми фармації 

зоріюнтоване не лише на засвоюннѐ знань, умінь, способів практичної 

діѐльності, а й підвищеннѐ ѐкості наданнѐ компетентної консультативної 

допомоги населення з питань профілактики захворявань і лікуваннѐ 

хвороб, а отже, на збереженні здоров’ѐ нації. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Проведене дослідженнѐ, власний досвід засвідчую, що професійна 

підготовка фахівців фармацевтичної галузі на занѐттѐх хімічних 

дисциплін може бути ефективноя за умов реалізації системного, 

діѐльнісного, інтегративного, особистісно-оріюнтованого, 

компетентнісного, технологічного підходів. 
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Перспективоя подальших досліджень ю розробка методики 

формуваннѐ професійної компетентності майбутнього фахівцѐ у 

фармацевтичному коледжі на засадах системного, діѐльнісного, 

інтегративного, особистісно-оріюнтованого, компетентнісного, 

технологічного підходів; розробка професійно оріюнтованих завдань, 

кейсів із хімічних дисциплін різного рівнѐ складності та впровадженнѐ 

їх в освітній процес з метоя перевірки їх ефективності щодо 

формуваннѐ професійної компетентності майбутніх фахівців фармації. 
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SUMMARY 
Kovalchuk Iryna. Implementation of methodological approaches to the 

formation of professional competence of future pharmacists in the process of studying 
chemical disciplines. 

The article identifies methodological approaches to the formation of 
professional competence of future pharmacy professionals as well as presents author’s 
own experience of their implementation in Zhytomyr college of pharmacy. The 
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expediency of professional training of specialists in the pharmaceutical industry in the 
process of studying chemical disciplines on the basis of systemic, activity, integrative, 
personality-oriented, competence-based, technological approaches has been proved. 

The realization of the systemic approach according to the curriculum of 
preparation of professional junior bachelors of specialty 226 “Pharmacy, industrial 
pharmacy” is characterized; the principles of the systemic approach used in the process 
of studying chemical disciplines are analyzed. The use of modern innovative 
technologies in the professional training of specialists is revealed on the basis of 
activity and integrative approaches; the role of “cases” in teaching chemistry, which 
contributes to the formation of professional competence of students of professional  
higher education, as well as creative development of the future pharmacists and their 
appropriate long-term choice of own vector of sustainable education, has been 
identified and reviewed. The functions of integration of training pharmacy specialists in 
the educational process are determined. The role of personality-centered approach 
through the use of professionally-oriented tasks of different levels of complexity, the 
solution of which models the situations that students will face in future professional 
activities, is illustrated, the step-by-step formation of the specialists’ competence from 
the standpoint of the competence approach is revealed. It is proved that training on the 
basis of the competence approach forms in students the qualities necessary for the 
implementation of professional activity(ies). The criteria and essence of the 
technological approach are considered, the basic technologies of training, which are 
effective in professional preparation of future pharmacists in the course of studying of 
chemical disciplines, are characterized. 

Prospects for further research are outlined, among which are the following: to 
develop professionally-oriented tasks, “cases” of varying complexity in chemical 
disciplines and their implementation in the educational process in order to test their 
effectiveness in shaping the professional competence of future pharmacists. 

Key words: pharmaceutical education, professional competence, systems 
approach, activity approach, integrative approach, personality-centered approach, 
competence approach, technological approach, case study, professionally oriented 
tasks, college. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАЙСТЕРНОСТІ 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В СФЕРІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Дослідженнѐ спрѐмоване на обґрунтуваннѐ теоретичних і методичних 
засад формуваннѐ майстерності сучасного концертмейстера дисциплін 
напрѐму «Хореографіѐ» в закладах вищої освіти. Проаналізовано критерії 
професійної майстерності піаніста-концертмейстера щодо вдосконаленнѐ 
особистих професійних ѐкостей у хореографічній діѐльності, основними з ѐких ю 
професійна компетентність, гуманістична спрѐмованість, виконавська 
техніка, імпровізаційна творчість. Розглѐнуто співвідношеннѐ понѐть 
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«талант» ѐк природний дар та «майстерність», ѐкої набуваю лядина завдѐки 
розвитку власного потенціалу, відданості професійній справі. Запропоновано 
шкалу рівнів діѐльності концертмейстера в хореографічному класі ѐк фахівцѐ. 

Ключові слова: майстерність, талант, потенціал особистості, 
технічна обдарованість, віртуозність, концертмейстерська діѐльність, 
імпровізаційна творчість, виконавська техніка. 

 

Постановка проблеми. Фах піаніста-концертмейстера ю найбільш 

затребуваний у системі музичного виконавства та втіляю різновекторні 

напрѐмки цього виду діѐльності. На сучасному етапі розвитку гостро 

постаю проблема вдосконаленнѐ професійної майстерності фахівцѐ ѐк 

соціально активної особистості, зоріюнтованої на безперервний 

саморозвиток і самовдосконаленнѐ. По-перше, концертмейстер 

повинен поюднувати в собі високий рівень загальних теоретичних, 

методичних та професійних знань, по-друге, здійснявати професійну 

діѐльність ѐкісно в контексті особистісного творчого усвідомленнѐ.  

Љожна лядина, ѐка досѐгла високого рівнѐ розвитку особистості, 

відчуваю гостру потребу зробити власний внесок до суспільного 

прогресу й тому неминуче стаю творцем (Петрушин, 2008). 

Перебуваячи в постійному творчому середовищі, піаніст 

спроможний проаналізувати свої можливості та скласти власну 

програму подальшого зростаннѐ у професійній майстерності. Усе 

перераховане вище, безумовно, сприѐю професійному становлення 

творчої особистості концертмейстера хореографічного класу. У цьому 

контексті важливоя складовоя ю отриманнѐ задоволеннѐ від 

діѐльності й розширеннѐ можливостей реалізації фахових навичок у 

виконавському процесі.  

Аналіз актуальних досліджень. Вагомі розробки щодо 

майстерності концертмейстера хореографічних дисциплін 

висвітляятьсѐ в дослідженнѐх вітчизнѐних та зарубіжних науковців. 

Зокрема, ґрунтовний аналіз діѐльності концертмейстера в балетному 

класі запропоновано видатними концертмейстерами з багаторічним 

стажем Г. Безуглоя та Л. Ярмолович, заслуговуять на увагу практичні 

рекомендації О. Аксьонова, Н. Слупської. Цікаві матеріали щодо 

сучасних напрѐмів танцявального мистецтва, зокрема джаз-модерн 

танця, висвітлено в методичних рекомендаціѐх провідного 

концертмейстера Херсонського державного університету І. Љравченко. 

Методичні особливості концертмейстерської справи розглѐдаятьсѐ в 

роботі Е. Афанасьювої (Љиївський національний університет культури і 

мистецтв). Теоретичні засади концертмейстерського виконавства у 

сфері хореографії означено в роботах Л. Ладигіна. 
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Досліджені різними авторами аспекти виконавської діѐльності 

балетного концертмейстера дозволѐять поповнити дефіцит знань про 

принципові питаннѐ й заслуговуять на увагу, але не вичерпуять усіх 

запитів, ѐкі пов’ѐзані з різноплановоя діѐльністя піаністів-

концертмейстерів. У роботах сучасних науковців, зокрема, не 

розглѐдаятьсѐ питаннѐ теоретичного характеру, а більш зоріюнтовані на 

практичну сторону діѐльності концертмейстера в хореографії та в інших 

сферах складної поліфункціональної концертмейстерської спеціалізації. 

Термінологічний апарат аналізу понѐттѐ «потенціал особистості», а 

також близьких за змістом «особистісний потенціал» і «лядський 

потенціал» (за визначеннѐм дослідниці В. Мілѐювої) у науковій літературі 

використовуятьсѐ ѐк синоніми. Висвітлення важливих проблемно-

теоретичних питань присвѐчені роботи видатних психологів 

(Д. Леонтьюв, С. Головін, Д. Гудінг, А. Деркач, В. Зазикін, В. Маралів), ѐкі 

розглѐдаять особистісний потенціал лядини ѐк системне, інтегративне 

утвореннѐ особистості. Досліджуютьсѐ низка структурних складових, що 

зумовляять її спроможність виходити зі стійких внутрішніх критеріїв, 

чітко оріюнтуватисѐ у своїй життюдіѐльності, зберігати стабільність у 

професійній діѐльності на фоні тиску зовнішніх чинників. Зокрема, 

Л. Виготський зазначаю, що «все внутрішню у вищих формах було 

зовнішнім». 

Заслуговуять на увагу дослідженнѐ в галузі психології творчості 

Б. Теплова, Д. Љінарської, Н. Љузьміної, І. Страхова, О. Љокуна, 

В. Петрушина, Г. Ципіна.  

Мета статті полѐгаю у визначенні теоретичних та методичних 

засад професійної майстерності концертмейстера та розробці шкали 

рівнів діѐльності концертмейстера хореографічного класу ѐк фахівцѐ.  

Методи дослідження: теоретичний – аналіз та обґрунтуваннѐ 

психолого-педагогічної та спеціальної літератури, пов’ѐзаних із 

теоретичним осмисленнѐм суттювих особливостей майстерності 

концертмейстерської діѐльності піаніста в класі хореографії. Її 

естетичні функції, художні ідеали та професійні принципи, так само, ѐк 

і комплекс властивих їй виразно-технічних прийомів і засобів, стаю 

предметом спеціального вивченнѐ з позиції педагогіки, психології та 

музикознавства.  

Виклад основного матеріалу. Љонцертмейстерська майстерність у 

хореографічному класі пов’ѐзана, перш за все, з музичним виконавством 

та проѐвлѐютьсѐ тільки в активній професійній діѐльності. Динаміка 

сучасного музично-виконавського процесу вимагаю не лише 
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інноваційних пошуків, але й урахуваннѐ досѐгнень у цій практиці, 

результативність ѐкої була доведена в минулі роки. Успіх цілком 

залежить від особистості концертмейстера, ѐкий майстерно володію 

професійними навичками та досконало їх застосовую у своїй роботі. 

Прагненнѐ до постійного вдосконаленнѐ в професійній діѐльності 

повинно бути внутрішньоя потребоя музиканта-піаніста. 

Невід’юмноя складовоя професійного визначеннѐ лядини ю 

розвиток її природних здібностей. По-перше – це талант, завдѐки 

ѐкому вона виділѐютьсѐ серед інших лядей. Проте потрібно відрізнѐти 

його від технічних умінь та навичок. Звичайно, ці категорії частково 

збігаятьсѐ, але вони не ідентичні. Бо можна потенційно володіти 

природним обдаруваннѐм, але помітно відставати в плані 

рухомоторних умінь та навичок. 

Відомий театральний режисер, актор і педагог Љ. Станіславський 

на свою поставлене питаннѐ: «Що таке талант?» – даю відповідь: 

«Талант – це щаслива комбінаціѐ багатьох творчих здібностей лядини 

в поюднанні з творчоя волея». На думку Љ. Станіславського, талант 

потребую, перш за все, розвитку пропорційних моментів в області 

етики, гігіюни, практичної діѐльності. 

Талант – термін узагальнений, ѐкий означаю факт значної 

переваги в можливостѐх та результатах діѐльності. Цікаво, що різними 

мовами (вклячаячи англійський варіант «talent») звучить однаково та 

вміщаю в собі дещо високе, масштабне та монолітне (Љінарська, 2004, 

с. 17-18). 

Розмірковуячи конкретно про талант піаніста-концертмейстера, 

необхідно розглѐнути характеристики, ѐкі визначаятьсѐ терміном 

«музичність». Емоційний відгук на музику за допомогоя основних 

здібностей лядини: музичного слуху та ритмічного відчуттѐ, ѐкі пов’ѐзані 

зі сприйманнѐм та відтвореннѐм звуковисотного та ритмічного ходу. 

Визначене ще Б. Тепловим, це положеннѐ, безсумнівно, перевірене 

часовими межами і не потребую додаткових поѐснень.  

Погоджуячись із таким положеннѐм, дослідники додаять і інші 

здібності, наприклад: музичну фантазія (В. Мѐсищев «Психологіѐ 

відносин»), музичну творчу обдарованість (О. Мелік-Пашаюв), художні, 

технічні та естетичні здібності (С. Савшинський «геній піаністичної 

педагогіки» за висловом А. Шнітке), музичне мисленнѐ (Г. Ципін), 

музичну пам’ѐть (І. Гейнрихс), ладове, темброве чуттѐ, емоційність, 

чуттѐ гармонії (С. Науменко), пізнавальні музичні здібності. 
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У творчому процесі присутнѐ концентраціѐ всіх зусиль та 

емоційне захопленнѐ змістом різноманітного музичного матеріалу. 

Важлива функціѐ покладена на посилений розвиток віртуозно-

технічних, рухово-моторних здібностей. Техніка – це швидкість і 

спритність пальців; це вміннѐ зіграти у відповідному темпі, чітко, 

упевнено, вклячаячи гами, арпеджіо, октавні пасажі, комбінації з 

подвійних нот тощо. Існую й глибше тлумаченнѐ техніки – це 

можливість матеріалізувати свій задум у звуках. За висловом 

Б. Асаф’юва, «техніка – це вміннѐ робити те, що хочеш».  

Слід зазначити, що технічна обдарованість належить до 

загальної музичної обдарованості. Вона маю винѐтково важливе 

значеннѐ у професії концертмейстера, але не тотожна таланту. 

Технічна сторона більш помітна, бо знаходитьсѐ на поверхні, її легше 

побачити, ніж розпізнати глибинні спеціальні професійні можливості, 

ѐкі по-справжньому розкриваятьсѐ лише з часом. До того ж 

сприйманнѐ таланту завжди суб’юктивне. А музика не може додати 

нових фактичних або ідейних знань, але вона спроможна поглибити ці 

знаннѐ й відтворити їх більш емоційно насиченими на вищому рівні. 

«Љрім здібностей, – вважав С. Рахманінов, – до справжнього таланту 

слід додати і дар працездатності з моменту усвідомленнѐ свого 

таланту» (Петрушин, 2008, с. 32). 

Навпаки, майстерність – категоріѐ об’юктивна і її необхідноя 

умовоя ю технічна бездоганність. Між двома понѐттѐми «техніка» та 

«віртуозність» існую багато близького, спорідненого, але ці терміни 

лише перетинаятьсѐ одне із одним і не рівнозначні між собоя. На 

практиці можна володіти висококласноя технікоя, бути майстром у 

цій справі, не будучи віртуозом, а можна бути віртуозом, не маячи 

права іменуватисѐ майстром.  

Майстерність проѐвлѐютьсѐ в діѐльності, проте до неї вона не 

зводитьсѐ. Її сутність полѐгаю в активності особистості в професійній 

діѐльності, у її позиції, здатності виѐвлѐти творчу ініціативу на ґрунті 

реалізації власної системи цінностей (Зѐзян, 1997, с. 29). 

Майстерність – це перш за все точність. Технічна майстерність 

проѐвлѐютьсѐ зазвичай у багатстві та різноманітті звукоколористичних 

ефектів, ѐскравих тембрових фарб, вишуканих ритмічних няансів, 

педальних тонкощів тощо. Чим складніша інтерпретаторська ідеѐ, тим 

повинна відповідати різноманітніша палітра виразно-технічних засобів 

длѐ її відтвореннѐ. Елементарної пальцевої моторики тут замало.  
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Складність досѐгнути майстерності у професійній 

концертмейстерській діѐльності знаходитьсѐ в прагненні до рівнѐ цього 

ідеалу і завдѐки цьому прагнення розкривати свій власний потенціал. 

Окрім того, музика обов’ѐзково маю щось змінявати в творчій діѐльності 

лядини – привносити або очищеннѐ, або внутрішню збагаченнѐ, 

наповнявати та відповідати різним настроѐм в її житті. З поглѐду 

композиційних прийомів, хореографічної лексики, віртуозної та трякової 

техніки виконаннѐ досить багатий та різноманітний обсѐг музичних 

творів композиторів різних епох і національностей значноя міроя 

впливаю на активний розвиток музичного сприйнѐттѐ, уѐви, фантазії, 

розширяю кругозір, активно формую музичне мисленнѐ та створяю 

широкі можливості длѐ вдосконаленнѐ технічних прийомів і в цілому 

формую загальну музичну культуру всіх учасників творчого процесу. 

Музичності танця навчаять майстри хореографічного 

мистецтва. Саме вони виховуять здатність до втіленнѐ музичного 

осередку в танцявальній творчості. І лише концертмейстер на уроці 

танця чи репетиції зможе допомогти їм зосередитисѐ на вирішенні 

цих важливих пластичних завдань (Безугла, 2017, с. 225-226). 

На думку науковців, майстерність тісно пов’ѐзана із 

професійним і загальним самовдосконаленнѐм фахівцѐ, із розвитком 

його здібностей, розробкоя й поглибленнѐм нових сучасних 

психолого-педагогічних знань та вмінь. Проте майстерність не може 

бути обмежена лише високим рівнем спеціальних навичок та вмінь. 

Головним завжди ю особистість музиканта в його спроможності 

проѐвити творчу ініціативу, уміннѐ оцінити свої дії, пізнати та 

зрозуміти свій внутрішній світ, здатність усвідомлявати ставленнѐ 

інших лядей до себе, ѐк вони розуміять твоя позиція ѐк фахівцѐ.  

У виконавському мистецтві піаніста-концертмейстера беруть 

активну участь всі психічні процеси в нерозривній юдності. Наука 

розглѐдаю їх ѐк самостійні галузі, диференціяячи таким чином: 

відчуттѐ, сприйнѐттѐ, уѐвленнѐ, емоції, мисленнѐ, пам’ѐть, увага, волѐ. 

Ці процеси задіѐні не тільки у виконавстві, а й у формуванні художньої 

техніки, а тому маять безпосередню відношеннѐ до майстерності. 

Сучасна наука визначаю їх ѐк вищу діѐльність, ѐка базуютьсѐ на 

взаюмообумовленості всіх пізнавальних процесів організму лядини 

(Бірмак, 1973, с. 18). 

Љонцертмейстерство в хореографії ю прикладом універсального 

поюднаннѐ в межах професійної діѐльності елементів майстерності ѐк 

педагога, виконавцѐ, імпровізатора і ѐк психолога. За визначеннѐм 
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видатного піаніста, педагога, композитора Є. Шендеровича, «... у 

діѐльності концертмейстера поюднуятьсѐ педагогічні, психологічні, 

творчі функції». Дуже важко віддати в чомусь перевагу або 

відокремити одне від одного.  

Не завжди логічним ю прив’ѐзувати майстерність 

концертмейстера до стажу його роботи з хореографами. Вона може 

проѐвлѐтисѐ й на більш ранніх етапах професійної діѐльності. 

«Љонцертмейстерська хореографічна спеціалізаціѐ висуваю 

високі вимоги, насамперед, до рівнѐ піаністичної майстерності» 

(Безугла, 2017, с. 8). 

 

 
Рис. 1. Љритерії майстерності піаніста-концертмейстера 

хореографічного напрѐмку діѐльності. 
 

Професійна компетентність ю підґрунтѐм майстерності та 

охопляю особистісні можливості концертмейстера, ѐкі дозволѐять 

йому самостійно й ефективно реалізуватисѐ у творчій багатогранній 

діѐльності в хореографічному класі. Її зміст складаять професійний 

досвід, уміннѐ та навички на теоретичному, методичному і технічному 

рівнѐх, ѐкі забезпечуятьсѐ психолого-педагогічними та спеціальними 

науковими знаннѐми. Слід зазначити, що елементи творчості присутні 

в будь-ѐкій діѐльності лядини, але особливого значеннѐ вони 

набуваять у професійній мистецько-педагогічній практиці, зокрема в 

концертмейстерській. 

Гуманістична спрѐмованість – одна з визначальних 

характеристик майстерності. Це спрѐмованість на особистість іншої 

лядини, уміннѐ вступати в контакт із оточуячими, ураховуячи їх 
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вікові, соціально-культурні, статусні особливості, зміцнявати духовні 

цінності, моральні норми поведінки. Піаніст-концертмейстер маю бути 

пропагандистом найкращих здобутків музичного мистецтва. 

Залучаячи до особистої системи світосприйнѐттѐ, він у такий спосіб 

формую і світоглѐд студентів-хореографів. 

Педагогічні та організаційні здібності – це особливі ѐкості 

концертмейстера в концентрації уваги та гнучкості реакції, що 

забезпечуять успішність творчого педагогічного процесу у спілкуванні 

між педагогом-хореографом та студентом. Відповідно, умовами 

успішного творчого контакту ю професійна мобільність, здатність до 

адаптації, чітка ритмічна дисципліна, добре розвинений тембральний та 

фактурний слух, уміннѐ вправно редагувати нотний текст відповідно до 

виконуваних вправ екзерсису, танцявальних комбінацій, етядів тощо. 

Спеціальні навички. Притаманні представникам ціюї професії такі 

спеціальні здібності, ѐк можливість легко оперувати музично-слуховими 

уѐвленнѐми, почуттѐ музичного ритму і, найголовніше, здатність відчу-

вати емоційну виразність звуковисотного руху (Петрушин, 2008, с. 39). 

Длѐ успішного вирішеннѐ різних завдань концертмейстеру 

балетного класу в музично-творчій діѐльності зазвичай недостатньо 

знань лише з одного предмету. Необхідно поглибити й зосередити увагу 

на гармонії, аналізу форм, поліфонії, музичній психології, педагогічній 

майстерності тощо. Різнобічність і гнучкість мисленнѐ, здатність 

аналізувати предмет у різних взаюминах, достатнѐ поінформованість у 

суміжних галузѐх знань – усе це допоможе концертмейстеру вільно 

досѐгати високих результатів у професійній діѐльності. 

Піаністи зазвичай не в змозі приступити до роботи в балетному 

класі, не маячи спеціальної підготовки, не оволодівши спеціальними 

професійними знаннѐми та навичками, пов’ѐзаними з хореографічноя 

сфероя (Безугла, 2017, с. 9).  

Виконавська техніка – тісно пов’ѐзана з іншими здібностѐми, 

зокрема з артистичністя, віртуозністя, емоційністя та вольовими 

характеристиками концертмейстера. Вона ю необхідним засобом длѐ 

втіленнѐ музичних образів, пов’ѐзаних із хореографічними вправами, 

етядами, композиціѐми. Технічна сторона виконавської майстерності 

концертмейстера розкриваютьсѐ в різноманітті звукових та 

колористичних ефектах, вишуканих ритмічних формулах, тонкощах 

техніки педаляваннѐ тощо. Піаністу необхідно весь час утримувати 

себе в гарній виконавській формі. 
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Імпровізаційна творчість – це артистичність виконавцѐ, ѐкий 

досѐгаю високого рівнѐ майстерності. Імпровізаціѐ сприѐю 

формування універсального засобу музичної підтримки 

танцявальних рухів, ю джерелом хореографічної образності, залежить 

від особистого та професійного досвіду фахівцѐ. Технічними засобами 

концертмейстер ініціяю особливий різновид музичного мисленнѐ, 

застосовуячи технічні прийоми, пов’ѐзані з інтелектуальноя 

діѐльністя. Естетичні переживаннѐ, ѐкі виникаять у процесі 

емоційного підйому, розкриваять артистизм, здатність 

самовираженнѐ, крім того, допомагаять усунути скутість і втому в 

освоюнні складних хореографічних рухів. Відгук на образний музичний 

лад допоможе не лише усвідомити художній зміст музичного тексту, 

але й розібратисѐ в його структурі длѐ кращого розуміннѐ та освоюннѐ 

тіюї чи іншої хореографічної комбінації. Якість імпровізації та її художнѐ 

цінність залежать від смаку піаніста-виконавцѐ, його творчої уѐви, 

теоретичних і практичних знань в області теорії музики, гармонії, 

запасу мелодичних та ритмічних зворотів. 

Музичні здібності – музичний слух і ритм – ю базовими носіѐми 

емоційно-смислової інформації в музиці, у ѐких розкриваютьсѐ 

звуковисотний та метроритмічний розвиток формуваннѐ музичного 

полотна. Властивості музичного слуху досить різноманітні та 

індивідуальні, залежать від природних даних та їх активного 

вдосконаленнѐ. Проте, слух слід розрізнѐти не тільки ѐк 

звуковисотний, а й тембровий та динамічний (Бірмак, 1973, с. 19).  

Нарѐду з основними існуять більш специфічні спеціальні 

музичні здібності, зокрема композиторські, виконавські або музично-

педагогічні. 

Знадобилисѐ життѐ й досвід безлічі поколінь длѐ того, щоб 

дослідити, поглибити і диференціявати музичні здібності особистості. 

У житті кожної окремої лядини потрібна велика робота длѐ вихованнѐ 

і розвитку задатків цих здібностей. Здатність бачити те, що бачить 

художник, здатність чути те, що чую музикант, подібно до інших 

здібностей, визначаютьсѐ і формуютьсѐ лише на практиці. 

(Савшинський, 2002, с. 9). 

Особисті ѐкості – висока моральність, широкий кругозір та 

ерудиціѐ, наѐвність інтелектуальних здібностей, висока духовна 

культура, емоційна стійкість та витримка, наполегливість, співчуттѐ, 

доброчесність і доброзичливість. Власне дотриманнѐ доброчесності 

передбачаю одностайність моральної свідомості та доброчесного 
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вчинку, ю одніюя з головних вимог сьогоденнѐ. Понѐттѐ «імідж» – це 

наше публічне «Я», ѐке складаютьсѐ з окремих компонентів та 

віддзеркаляю внутрішній зміст. Створеннѐ такого іміджу, ѐк варіант 

самопрезентації, передбачаю певні інтелектуальні зусиллѐ. Вдалий 

імідж визначаять ѐк саморозвиток особистості. 

Професійні піаністи, ѐк правило, маять досить високий рівень 

музичних здібностей, індивідуальні артистичні ѐкості, досконало 

володіять піаністичноя технікоя, длѐ того щоб їх імпровізаційна 

творчість була досить плідноя. 

Љонцертмейстерська діѐльність, пов’ѐзана з мистецтвом 

хореографії, ѐк і будь-ѐкий інший вид професійної діѐльності лядини, 

маю своя мотиваційну сферу, завданнѐ, цілі та керуютьсѐ особливими 

специфічними характеристиками.  

 

Рис. 2 Основні характеристики, ѐкі визначаять майстерність 

концертмейстера балетного класу. 
 

На основі аналізу наукових джерел та власного досвіду 

багатолітньої роботи в хореографічному класі можна запропонувати 

наступні рівні професійної майстерності піаніста-концертмейстера: 

елементарний рівень, базовий рівень та досконалий рівень (Табл. 1).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У про-

цесі системного дослідженнѐ майстерності концертмейстерської діѐль-

ності піаніста в хореографічному класі, що органічно поюдную музично-



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

84 

виконавчі, педагогічні, психологічні та організаційні елементи, основний 

зміст розкриваютьсѐ в цілісності й унікальності цього феномену. 

Таблицѐ 1 

Рівні професійної майстерності піаніста-концертмейстера 
Елементарний 
рівень  

Характеризуютьсѐ наѐвністя окремих професійно значущих 
ѐкостей. Љонцертмейстер посилаютьсѐ на досвід видатних майстрів 
у цьому виді музичного виконавства. Шукаю причини невдач поза 
собоя, звинувачуячи обставини чи інших осіб. Проте, ѐкщо 
концертмейстер зупинѐютьсѐ лише на етапі методичних указівок, 
спостерігаю роботу інших фахівців під час відкритих чи 
семінарських занѐть, то він перетворяютьсѐ на інтерпретатора 
чужих ідей, але позитивний момент полѐгаю в тому, що з часом він 
набуваю досвіду в цій сфері діѐльності та поступово формую свій 
власний стиль акомпанементу 

Базовий 
рівень 

Љонцертмейстер володію основами виконавської майстерності: 
професійноя компетентністя, гуманістичноя спрѐмованістя, 
педагогічними, організаційними та музичними здібностѐми, 
виконавськоя технікоя, побудовоя відносин зі студентами і 
колегами на позитивній основі. Забезпечую високохудожній та 
професійний рівень музичного супроводу занѐть, репетицій 
студентів, здійсняю добір музичного матеріалу 

Досконалий 
рівень 

Характерні: чітка спрѐмованість дій концертмейстера, співпрацѐ в 
спілкуванні з викладачем-хореографом та студентами, 
самокритичне ставленнѐ до власного виконавського досвіду, 
самовизначеннѐ позитивних і негативних сторін у своїй фаховій 
діѐльності. Љонцертмейстер ініціативно і творчо підходить до 
професійної діѐльності, ю генератором ідей. Љрім цього, піаніст-
концертмейстер здатний проаналізувати власну діѐльність і 
зосередити увагу на головному. Основні зусиллѐ спрѐмовую на 
пошук самовдосконаленнѐ, самовихованнѐ. На даному етапі 
ѐскраво проѐвлѐютьсѐ індивідуальний стиль професійної діѐльності 

 

Упровадженнѐ в науковий обіг спеціальних знань про базові 

компоненти та професійну специфіку в хореографічній діѐльності 

концертмейстера-піаніста, даю можливість диференційованого 

підходу до вирішеннѐ проблем щодо формуваннѐ 

концертмейстерської майстерності. Результати дослідженнѐ 

дозволѐять розширити діапазон знань і поглибити уѐвленнѐ про 

майстерність концертмейстера в хореографічному класі. 

Подальші дослідженнѐ можливо спрѐмувати на осмисленнѐ 

досѐгнень піаніста-концертмейстера в хореографічній діѐльності ѐк 

особливому виді творчості, що не стали достатньоя міроя предметом 

розробки музикознавцѐми. 
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SUMMARY 
Kohan Inna, Matkovskyi Oleksandr. Theoretical and methodological bases of 

concertmaster’s proficiency formation within choreography activity.  
The investigation is directed to explain theoretical and methodological 

foundations of contemporary concertmaster’s skill formation in “Choreography” 
discipline in higher educational establishments. Criteria of pianist-concertmaster’s 
professional skills as to personal professional qualities improvement while 
choreography activity are analyzed. Professional competence, humanitarian 
orientation, technique, improvisation, creativity are among them. Correlation of the 
notions “talent” as a nature’s gift and “mastery” acquired by man while personal 
potential development and due to devotion in profession are concerned. The scale of 
estimation of concertmaster’s activity as a specialist is offered.  

At the modern stage of development there is a burning problem of a specialist’s 
professional skills improvement as socially active personality oriented to continuous 
self-development and self-improvement. Firstly, concertmaster must encompass high 
level of general theory, methodological and professional background, secondly, to carry 
out professional activity of high quality in the context of personality creative 
awareness.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

86 

Introduction of special knowledge about basic components and specific 
character of concertmaster-pianist’s profession in choreography activity into study 
favours differential approach in solving problems connected with concertmaster’s 
mastery formation. Results of the study enable extending knowledge degree and 
increase understanding of concertmaster’s proficiency at choreography classes. 

In the course of systemic investigation of concertmaster’s activity as a pianist at 
choreography classes which successfully combine pedagogical, psychological, 
organizational and music mastery elements, the main idea is explicated with integrity 
and uniqueness of this phenomenon.  

Key words: proficiency, talent, personality’s potential, technical endowments, 
virtuosity, concertmaster’s activity, improvisational creativity, performance technique.  
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ТЕХНІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА  

ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Статтѐ присвѐчена теоретичному дослідження актуальності 
формуваннѐ технічної компетентності в майбутнього вчителѐ трудового 
навчаннѐ та технології під час здобуттѐ вищої освіти першого рівнѐ. 
Сформовану технічну компетентність майбутнього вчителѐ трудового 
навчаннѐ та технології можна вважати ідеальним результатом професійної 
підготовки, тобто у здобувача повноцінно опановані знаннѐ про конструкційні 
матеріали (характеристика, критерії, добуваннѐ, способи обробки), 
сформовані вміннѐ конструявати вироби, ураховуячи властивості матеріалів, 
здійснявати економічний обрахунок під час підбору матеріалів длѐ проюкту, 
вибору способу обробки конструкційних матеріалів із послідовністя 
технологічних операцій, використовувати вторинні матеріали та набуті 
творчі навички длѐ праці під час професійної діѐльності. 

Ключові слова: освітній процес, здобувач, учитель трудового навчаннѐ 
та технології, професійна компетентність, технічна компетентність. 

 

Постановка проблеми. Сучасна вища освіта працяю в напрѐмі 

пошуку вирішеннѐ проблеми ефективного формуваннѐ компетентностей 

у здобувача освіти. Це викликано новим етапом розвитку освіти, що 

обумовлений переглѐдом та внесеннѐм змін до змісту навчаннѐ в 

закладах загальної середньої освіти задлѐ створеннѐ сприѐтливого 

освітнього середовища длѐ розвитку задатків здобувачів загальної 
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середньої освіти, розширеннѐ спектру інтересів і позитивної 

зацікавленості в опануванні нового, що дозволить формувати певні 

життюві компетентності. Розвиток національної освіти в Україні 

спрѐмований на впровадженнѐ проюкту «Нова українська школа», ѐкий 

повноя міроя дозволить створити такі умови освітнього процесу, за 

ѐких дитина зможе себе творчо проѐвити ѐк особистість та сформувати 

клячові компетентності длѐ динамічного об’юднаннѐ отриманих знань, 

сформованих умінь, набутих навичок длѐ можливості по-іншому 

оцінявати поглѐди, цінності й особисті ѐкості, що стане основоя длѐ 

успішної подальшої освітньої діѐльності. Майбутній педагог повинен 

бути професіоналом своюї справи, мати сформовані компетентності, 

досвід та педагогічну майстерність, тобто бути готовим до формуваннѐ 

клячових компетентностей у здобувача середньої освіти. 

Актуальним на сьогодні ю переглѐд, а можливо, й 

переформатуваннѐ процесу професійної підготовки майбутніх учителів 

трудового навчаннѐ та технології, що викликано особливоя ролля 

розвитку нової української школи. Адже майбутній учитель трудового 

навчаннѐ та технології під час освітнього процесу в закладі вищої освіти 

повинен опанувати загальні та фундаментальні дисципліни, а 

результатом даної підготовки ю засвоюннѐ знань про різні галузі з 

установленнѐм міжпредметних зв’ѐзків. Результатом освітнього процесу 

стане опануваннѐ необхідних знань, умінь, навичок організації творчого 

процесу, сформований чіткий світоглѐд щодо діѐльності в професійній 

сфері – тобто сформовані професійні компетентності. Отже, майбутній 

учитель трудового навчаннѐ та технології маю педагогічні можливості 

формувати в здобувача середньої освіти компетентності в галузі 

природничих наук, техніки і технологій. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблему підготовки майбутніх 

учителів трудового навчаннѐ та технології з урахуваннѐм нових вимог 

освіти в умовах нової української школи висвітлено в працѐх  О. Љорцѐ, 

В. Сидоренка, В. Сташенка, С. Ткачука, О. Торубари, С. Ящука. 

Формуваннѐ професійних компетентностей у майбутніх учителів 

трудового навчаннѐ та технології під час освітнього процесу в закладах 

вищої освіти схарактеризовано в працѐх Д. Љільдерова, В. Сташенка 

О. Федорової, В. Харламенко. Формуляваннѐ технічної компетентності в 

майбутнього вчителѐ трудового навчаннѐ та технології із 

упровадженнѐм міжпредметних зв’ѐзків окреслено в працѐх 

М. Анісімова, М. Љурача, І. Осіпова, С. Рѐбецѐ, В. Ягупова. Аналіз науково-

педагогічної літератури засвідчую невирішеність проблеми формуваннѐ 
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технічної компетентності в майбутнього вчителѐ трудового навчаннѐ та 

технології ѐк елемент готовності до формуваннѐ компетентності в галузі 

природничих наук, техніки і технологій у здобувача під час освітнього 

процесу в закладі загальної середньої освіти. 

Мета статті полѐгаю в теоретичному оглѐді формуваннѐ технічної 

компетентності в майбутнього вчителѐ трудового навчаннѐ та технології, 

ѐк елемент готовності до формуваннѐ в здобувача середньої освіти 

компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети нами 

були використані теоретичні методи: конкретизаціѐ та узагальненнѐ 

теоретичних понѐть із метоя детального аналізу наукових 

досліджень; теоретичний аналіз, синтез, систематизаціѐ джерел із 

метоя формуваннѐ клячового понѐттѐ дослідженнѐ.  

Перспективи розвитку освіти в Україні ставлѐть нові високі 

вимоги перед закладами вищої освіти, щодо освітнього процесу 

підготовки майбутніх педагогів до праці в закладах середньої освіти. 

Це зумовлено переходом на нову Українську школу, ѐка встановляю 

чіткі вимоги до здійсненнѐ ѐкісної професійної підготовки 

майбутнього педагога. Успішна реалізаціѐ мети нової школи залежить 

від рівнѐ професіоналізму, досвіду, компетентності й педагогічної 

майстерності майбутнього вчителѐ закладу середньої освіти. 

Науковець О. Торубара зосереджую своя увагу на модернізації 

змісту освіти освітнього процесу підготовки майбутнього вчителѐ 

необхідну з виконаннѐм завдань щодо формуваннѐ клячових 

компетентностей у здобувачів освіти. У зв’ѐзку з чим у професійній 

підготовці майбутніх учителів необхідно забезпечити їх готовність до 

реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі (Торубара, 

2017, с. 421). Побудова освітнього процесу підготовки майбутнього 

вчителѐ в закладі вищої освіти повинна враховувати вирішеннѐ 

педагогічної проблеми щодо формуваннѐ клячової технічної 

компетентності ѐк елементу готовності вчителѐ трудового навчаннѐ та 

технологій до праці в закладах середньої освіти, а саме здійснявати 

діѐльність щодо формуваннѐ в учнів знань про конструкційні 

матеріалами та технології добуваннѐ й обробку. Тут буде слушна позиціѐ, 

що вимоги, ѐкі висуваятьсѐ до технічної підготовки майбутніх фахівців, 

повинні містити більш широкий спектр і обсѐг технічних та технологічних 

знань і навичок, рівнѐ їх технічної освіти (Љорець, 2014, с. 278). 

Длѐ визначеннѐ понѐттѐ технічної компетентності слід урахувати 

позиція науковцѐ О. Љоберника, що сформована компетентність – це 
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інтегрована особистісна ѐкість лядини, що формуютьсѐ на етапі 

навчаннѐ, остаточно оформляютьсѐ і розвиваютьсѐ під час практичної 

діѐльності та забезпечую компетентнісний підхід до вирішеннѐ 

професійних завдань (Гедзик, 2017, с. 67). Дослідник В. Ягупов під 

понѐттѐм компетентність розумію певну теоретичну та практичну 

підготовленість, інтелектуальну, діѐльнісну й суб’юктивну здатність із 

наѐвним позитивним ставленнѐм і сформованими ѐкостѐми особистості 

з відповідноя її готовністя до певного виду діѐльності. А провідні 

характеристики компетентності – це багатогранність, багатокомпо-

нентність, багатовимірність, надпредметність і міждисциплінарність, 

різнофункціональність та суб’юктність (Ягупов, 2007, с. 6).  

Тлумаченнѐ понѐттѐ професійна компетентність полѐгаю в 

розумінні значеннѐ професійного спрѐмуваннѐ відповідно до 

професійної діѐльності, зокрема дослідник І. Гушлевська дотримуютьсѐ 

позиції, що понѐттѐ «професійна компетентність» ю важливим у 

педагогічній науці та освітній практиці (Гушлевська, 2004, с. 22). 

С. Скворцов використовую термін «професійна компетентність 

учителѐ», під ѐким розумію особистісну властивість, що передую 

здатності до педагогічної діѐльності, юдності теоретичної й практичної 

готовності педагога до здійсненнѐ професійної діѐльності та 

спроможності результативно діѐти, ефективно розв’ѐзувати стандартні 

та проблемні ситуації, що виникаять у професійній діѐльності 

(Скворцова, 2009, с. 95). Науковець Т. Ціпан професійну 

компетентність учителѐ розглѐдаю ѐк результат творчої професійної 

діѐльності, інтегрований показник особистісно-діѐльнісної сутності 

педагога. Професійно компетентні вчителі успішно розв’ѐзуять 

завданнѐ навчаннѐ й вихованнѐ, готуять длѐ суспільства випускника з 

бажаними психологічними ѐкостѐми; задоволені професіюя; 

досѐгаять бажаних результатів у розвиткові особистості учнів; 

усвідомляять перспективу свого професійного розвитку; відкриті длѐ 

постійного професійного навчаннѐ; збагачуять досвід професії 

завдѐки особистому творчому внеску; соціально активні в суспільстві; 

віддані педагогічній професії (Петренко, 2016, с. 327). На наш поглѐд, 

більш влучно охарактеризовуять професійну компетентність 

майбутніх учителів трудового навчаннѐ та технологій дослідники 

О. Марущак та В. Љороль, а саме ѐк інтегральну ѐкість особистості, що 

вклячаю загальнокультурні і професійні компетенції, тобто дозволѐю 

результативно здійснявати своя професійну діѐльність і творчо 
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самореалізуватисѐ у професії за допомогоя наѐвних знань, умінь, 

навичок і професійно особистісних ѐкостей (Марущак, 2015, с. 66). 

Дослідженнѐ науковців В. Ягупова та В. Свистунова дозволило 

чітко визначити структуру професійної компетентності майбутнього 

фахівцѐ, ѐка вклячаю загальнолядську, загальнонаукову, 

загальнопрофесійну, функціональну, особистісну та фахову 

(технологічну) компетентності (Ягупов, 2007, с. 7).  

Дослідник О. Федорова вказую на те, що длѐ вчителѐ трудового 

навчаннѐ та технологій предметноя компетенціюя ю технологічна 

компетенціѐ ѐк сукупність професійних і особистісних характеристик 

педагогів професійного навчаннѐ, а функції технологічної компетентності 

проѐвлѐятьсѐ у взаюмодії суб’юктів професійної діѐльності, у різних 

формах організації навчального процесу (Федорова, 2021, с. 171). 

Дослідник О. Љорець обґрунтовую, що формуваннѐ базової технічної 

професійної компетентності в майбутніх учителів трудового навчаннѐ та 

технологій дозволить професійно оперувати знаннѐми про досѐгненнѐ 

науки й техніки та здійсненнѐ практичної проюктно-технічної діѐльності 

відповідно до галузі освіти «Технології» (Љорець, 2014, с. 278). 

Формуваннѐ технологічної компетентності в майбутнього вчителѐ 

трудового навчаннѐ та технології вказую на певний рівень готовності до 

виконаннѐ професійних обов’ѐзків у закладах загальної середньої освіти. 

На практиці це може мати проѐв практичної реалізації професійної  

підготовленості фахівцѐ, що стане запорукоя особистісно-професійного 

розвитку учнів, оволодіннѐ управлінськими, педагогічними, проюктними, 

соціальними знаннѐми, уміннѐми, нормами й цінностѐми, а також 

способами здійсненнѐ управлінсько-педагогічної, проюктно-

технологічної діѐльності та формуваннѐ соціальної взаюмодії (Федорова, 

2021, с. 172).  

Отже, здійснивши аналіз наукових досліджень щодо успішного 

формуваннѐ технологічної компетентності в майбутнього вчителѐ 

трудового навчаннѐ і технології під час освітнього процесу в закладі 

вищої освіти, необхідно впровадити ефективні педагогічні форми та 

методи, створити навчально-методичну базу, реалізувати потенціал 

науково-педагогічного складу закладу вищої освіти, здійснявати 

мотивація освітньої діѐльності, формувати систему знань, умінь і 

навичок у процесі підготовки й створеннѐ сприѐтливої психолого-

педагогічної атмосфери. 

Особливо необхідно врахувати особливості проведеннѐ 

реформи освіти, зокрема переходу закладів загальної середньої 
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освіти до Нової української школи, що передбачаю формуваннѐ в 

здобувачів середньої освіти клячових компетентностей, ѐк-от: вільне 

володіннѐ державноя мовоя, здатність спілкуватисѐ рідноя (у разі 

відмінності від державної) та іноземними мовами, математична 

компетентність, компетентності в галузі природничих наук, техніки і 

технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно-

комунікаційна компетентність, навчаннѐ впродовж життѐ, 

громадѐнські та соціальні компетентності, культурна компетентність 

та підприюмливість і фінансова грамотність. Розроблено колективом 

авторів на чолі з науковцем А. Терещуком модельну навчальну 

програму «Технології 5-6 класи» длѐ закладів загальної середньої 

освіти, ѐка містить такі навчальні модулі, ѐк «Основи дизайну та 

конструяваннѐ», «Основи технологій та конструкційних матеріалів» та 

«Мій побут». Їх опануваннѐ повноя міроя дозволить сформувати в 

учнів клячові компетентності в галузі природничих наук, техніки і 

технологій. Стаю зрозумілим, що формувати вказані компетентності у 

здобувача загальної середньої освіти маю підготовлений майбутній 

учитель трудового навчаннѐ та технології. 

Дослідженнѐ С. Рѐбецѐ та Н. Љрамаренко демонструять, що 

міжпредметні зв’ѐзки забезпечуять упорѐдкованість, систематичність 

і широке узагальненнѐ знань, спрѐмованість на конкретний фах, 

зокрема підготовку фахівців зі спеціальності 014 Середнѐ освіта 

(Трудове навчаннѐ та технології). Можемо констатувати, що 

міжпредметна інтеграціѐ зв’ѐзків між дисциплінами під час освітнього 

процесу в закладі вищої освіти дозволѐю розвивати у здобувача освіти 

допитливість, пошук і спостережливість, уміннѐ досліджувати, 

формулявати нові ідеї, робити висновки та стимулявати до 

детального пізнаннѐ навколишнього світу, а результатом даного 

педагогічного підходу ю формуваннѐ компетентності в галузі 

природничих наук, техніки і технологій (Рѐбець, 2021, с. 257). 

Понѐттѐ технічна компетентність учителѐ трудового навчаннѐ та 

технології вклячаю опановані знаннѐ, сформовані вміннѐ та набуті 

навички. А сутність понѐттѐ технологічної компетентності майбутнього 

вчителѐ трудового навчаннѐ та технології з урахуваннѐм вимог Нової 

української школи полѐгаю в набутті знань про існуячі конструкційні 

матеріали та їх властивості (технологічні, механічні, фізичні, гігіюнічні) і 

можливістя використаннѐ, технології добуваннѐ та процеси обробки 

(ручний, механічний). Засвоюннѐ знань передую формування вмінь 

добирати конструкційні матеріали, ураховуячи їх властивості та 
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критерії, конструявати вироби, ураховуячи особливості матеріалів, 

здійснявати економічний обрахунок під час підбору матеріалів длѐ 

проюкту, обирати способи обробки конструкційних матеріалів із 

послідовністя технологічних операцій, використовувати вторинні  

матеріали й застосовувати творчі здібності під час освітнього процесу 

в закладах загальної середньої освіти.  

Проведений аналіз фахових дисциплін 014.10 Середнѐ освіта 

(Трудове навчаннѐ і технології) першого рівнѐ вищої освіти (бакалавр) 

дозволив з’ѐсувати послідовність формуваннѐ технологічної 

компетентності, що пов’ѐзано з певноя наступністя отриманнѐ 

технічних та педагогічних знань, формуваннѐм зв’ѐзку між технічними 

елементами ефективного формуваннѐ компетентності. Упровадженнѐ 

міждисциплінарного та міжпредметного зв’ѐзку між дисциплінами 

«Основи теорії технологічної освіти», «Вища математика», «Загальна 

фізика», «Геометричні основи проектуваннѐ», «Методика трудового 

навчаннѐ», «Основи економічної діѐльності та підприюмництва», 

«Технологічний практикум», «Електротехніка», «Основи виробництва», 

«Матеріалознавство та обробка конструкційних матеріалів», 

«Теоретична і прикладна механіка» тощо продемонструвало, що 

поетапне освоюннѐ матеріалу дисциплін із акцентом на технічні знаннѐ 

дозволѐю повноя міроя формувати технологічну компетентність. 

Висновки. Здійснивши теоретичний аналіз процесу підготовки 

майбутнього вчителѐ трудового навчаннѐ та технології, нам вдалосѐ 

з’ѐсувати, що освітній процес закладу вищої освіти передбачаю 

формуваннѐ професійних компетентностей, але враховуячи нові 

виклики розвитку суспільства, акцент необхідно робити на формуванні 

саме технічної компетентності. Технічна компетентність майбутнього 

вчителѐ трудового навчаннѐ та технології передбачаю об’юднаннѐ всіх 

компонентів професійно-педагогічної системи з використаннѐм 

міжпредметного підходу, що дозволить сформувати технічні знаннѐ, 

уміннѐ й оволодіти технологічними навичками та позитивноя 

мотиваціюя до здійсненнѐ даної професійної діѐльності. Специфіка 

підготовки майбутнього вчителѐ трудового навчаннѐ та технології 

дозволѐю повноя міроя формувати компетентності в галузі 

природничих наук, техніки і технологій у здобувача освіти під час 

освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти. 

Перспективи подальших наукових розвідок полѐгаять у 

визначенні та обґрунтуванні педагогічних умов ефективного 

формуваннѐ технічної компетентності в майбутнього вчителѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

93 

трудового навчаннѐ та технології під час освітнього процесу в закладах 

вищої освіти. 
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SUMMARY 
Liulchenko Viacheslav, Larysa Suslo, Orlova Olha. Technical competence of the 

future teacher of labor education and technology as a basis of preparedness for 
professional activity.  

The article is devoted to the theoretical study of the relevance of the formation 
of technical competence in the future teacher of labor training and technology during 
the first stage of higher education. The formed technical competence of the future 
teacher of labor training and technology can be considered as an ideal result of 
professional training, i.e. the applicant has fully mastered knowledge of construction 
materials (characteristics, criteria, extraction, processing methods), formed skills to 
design products taking into account the properties of materials, to make economic 
calculations when selecting materials for the project, choosing the method of 
processing construction materials with a sequence of technological operations, use 
secondary materials and acquired creative skills for work during professional activities.  

Modern higher education works in the direction of finding a solution to the 
problem of effective formation of competencies in the applicant. This is due to a new 
stage in the development of education, reviewing and amending the content of 
education in secondary education institutions to create a favorable educational 
environment for the development of secondary education, expanding the range of 
interests and positive interest in learning new things that will form certain life 
competencies. The national development of education in Ukraine is aimed at 
implementing the project “New Ukrainian School”, which will fully create conditions for 
the educational process in which children can express themselves creatively as 
individuals and form key competencies for dynamic integration of knowledge, skills, 
acquired skills to be able to evaluate other views, values and personal qualities, which 
will be the basis for successful further educational activities. The future teacher must be 
a professional in his field, have developed competencies, experience and pedagogical 
skills, i.e. be ready to form key competencies in the applicant for secondary education.  

Key words: educational process, applicant, teacher of labor training and 
technology, professional competence, technical competence.  
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ 

ПІДПРИЄМЛИВОСТІ УЧНІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 
 

Метої статті ю розкриттѐ деѐких аспектів підготовки майбутнього 
вчителѐ до формуваннѐ підприюмливості учнів ѐк наукової проблеми. Длѐ 
досѐгненнѐ мети у процесі дослідженнѐ було використано такі теоретичні та 
емпіричні методи: аналіз наукової літератури у площині дослідженнѐ; 
узагальненнѐ й систематизаціѐ з метоя виѐвленнѐ стану розробленості 
означеного питаннѐ ѐк наукової проблеми. У площині аналізу актуальних 
досліджень різноаспектно представлено напрѐми дослідженнѐ заѐвленої  
проблеми в науковому дискурсі. Длѐ термінологічної чіткості внесено деѐкі 
уточненнѐ щодо трактуваннѐ клячового понѐттѐ «підготовка». Проблема 
підготовки майбутнього вчителѐ до формуваннѐ підприюмливості школѐрів 
розглѐдаютьсѐ  ѐк  процес оволодіннѐ особистістя життювими компетенціѐми, 
загальнонауковими, професійними знаннѐми й уміннѐми длѐ успішного здійсненнѐ 
професійної діѐльності, зокрема з формуваннѐ в учнів підприюмливості. 
Проаналізовано наукові студії, у ѐких порушуятьсѐ питаннѐ підприюмництва, 
підприюмницької діѐльності, формуваннѐ підприюмницької компетентності 
майбутніх учителів, підприюмливості ѐк клячової компетентності. 

Ключові слова: майбутній учитель, підготовка, підприюмливість, 
підприюмництво, підприюмницька компетентність, формуваннѐ 
підприюмливості учнів. 

 

Постановка проблеми. У реальних ринкових умовах 

глобалізаційної трансформації суспільства загостряятьсѐ питаннѐ ѐкості 

освіти щодо формуваннѐ соціально активної, творчої, підприюмливої 

особистості, конкурентноспроможної, здатної до самостійного 

самовизначеннѐ й успішної самореалізаціїт у сфері професійної 

діѐльності, що відкриваю нові можливості в забезпеченні ѐкісно нового 

рівнѐ фахової підготовки майбутнього вчителѐ, актуалізую необхідність 

його підготовленості до формуваннѐ підприюмливості учнів ѐк 

продуцентів нових цінностей, ініціатив, нових ідей. 

Сучасний учитель, керуячись нормативно-правовими 

документами (Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Љонцепціѐ реалізації державної політики у сфері реформуваннѐ 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 

року, «Љлячові компетентності длѐ навчаннѐ упродовж життѐ 

(Європейські оріюнтири)», «Європейський акт про малий бізнес», 

«План дій з навчаннѐ підприюмливості на період до 2020 року», «Новий 
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план дій длѐ Європи щодо розвитку навичок»), маю забезпечувати 

простір длѐ розвитку здібностей дітей, формуваннѐ підприюмливості  

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 й держави; ѐк здатність до підприюмницького 

ризику (Закон України «Про освіту», 2017). 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема підготовки 

майбутнього вчителѐ загалом різноаспектно презентована в науковому 

дискурсі: фундаментальні питаннѐ теорії професійної освіти досліджено 

в роботах В. Љременѐ, Н. Ничкало, О. Савченко, О. Пюхоти, Л. Хомич, 

М. Ярмаченка та ін.; аспекти професійної підготовки фахівців у вищій 

школі представлено в розвідках А. Алексяка, Б. Андріювського, 

С. Гончаренка, Н.Љічук, Л. Пермінової, В. Семиченко та ін.  

Суттювий інтерес викликаять студії вітчизнѐних і зарубіжних 

учених у площині проблематики підприюмництва, формуваннѐ 

підприюмницької компетентності майбутнього педагога, а саме: 

опрацяваннѐ концептуальних засад теорії підприюмництва (В. Гартнер, 

П. Друкер, Д.Маклелланд, Ф. Уокер, Ф.Хайек, Р. Хизрич, Й. Шумпетер та 

ін.); теоретичних підходів до формуваннѐ підприюмницької 

компетентності (Г. Вельш, Љ. Гедулдіг, Дж. Дірі, Л. Доті, О. Земка, 

Д. Лабро, В. Майковська, Р. Моборн, П. Рейнольдс, Г. Сміт, Л. Швейкарт 

та ін.; розкриттѐ актуальних питань формуваннѐ підприюмницької 

компетентності учнівської молоді (М. Бойко, Г. Назаренко, Ю. Љулімова 

та ін.); майбутніх учителів (О. Земка, В. Љравець, М. Лѐшенко, О. Семеног 

та ін.); формуваннѐ клячової компетентності підприюмливості й 

ініціативності в навчально-виховному процесі закладу загальної 

середньої освіти (І. Інгурѐн, Н. Љуриш) тощо. Однак, попри загальну 

розробленість порушеної проблеми питаннѐ розглѐду підготовки 

майбутнього вчителѐ до формуваннѐ підприюмливості учнів потребуять 

ґрунтовного наукового опрацяваннѐ. 

Мета статті полѐгаю в розкритті деѐких аспектів підготовки 

майбутнього вчителѐ до формуваннѐ підприюмливості учнів ѐк 

наукової проблеми. 

Методи дослідження. У процесі дослідженнѐ було використано 

такі теоретичні та емпіричні методи: аналіз наукової літератури у 

площині дослідженнѐ; узагальненнѐ й систематизаціѐ з метоя 

виѐвленнѐ стану розробленості означеного питаннѐ ѐк наукової 

проблеми. 
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Виклад основного матеріалу. Зауважимо, що в фокусі нашого 

дослідженнѐ знаходитьсѐ питаннѐ підготовки майбутнього вчителѐ до 

формуваннѐ підприюмливості учнів. Длѐ термінологічної чіткості 

вважаюмо за необхідне, передусім, внести деѐкі уточненнѐ щодо 

трактуваннѐ клячового понѐттѐ «підготовка». Так, у довідкових 

виданнѐх понѐттѐ «підготовка» визначаютьсѐ ѐк «запас знань, 

навичок, досвід, набутий у процесі навчаннѐ, практичної діѐльності» 

(Івченко, 2006, с. 329).  

В енциклопедично-педагогічній літературі підготовка 

характеризуютьсѐ ѐк:  

● «формуваннѐ та збагаченнѐ настанов, знань і вмінь, ѐкі 

необхідні індивіду длѐ адекватного виконаннѐ специфічних завдань» 

(Педагогічний словник, 2001);  

● «сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, що даять 

змогу виконувати роботу в певній сфері діѐльності» (Российскаѐ 

педагогическаѐ энциклопедиѐ, 1999). 

При цьому, ѐк слушно відзначаю Н. Валько (Валько, 2020), 

підготовка ю процесом, ѐкий відбуваютьсѐ в часі та просторі і 

здійсняютьсѐ в закладах освіти за затвердженими заздалегідь 

програмами, планами, а її результат визначаютьсѐ понѐттѐм 

«готовність», що ю найважливішоя умовоя успішної реалізації 

особистості в певній діѐльності (Валько, 2020, с. 44). 

У ракурсі викладеного в контексті дослідженнѐ підготовку 

майбутнього вчителѐ до формуваннѐ підприюмливості школѐрів 

цілком правомірно розглѐдати ѐк процес оволодіннѐ особистістя 

життювими компетенціѐми, загальнонауковими, професійними 

знаннѐми й уміннѐми длѐ успішного здійсненнѐ професійної 

діѐльності, зокрема з формуваннѐ в учнів підприюмливості. 

З таких позицій у площині порушеної проблеми посутній інтерес 

становлѐть наукові студії, у ѐких порушуятьсѐ питаннѐ 

підприюмництва, підприюмницької діѐльності, формуваннѐ 

підприюмницької компетентності майбутніх учителів, підприюмливості 

ѐк клячової компетентності тощо. Передусім, акцентуюмо увагу на 

тому, що проблема формуваннѐ підприюмництва загалом ю 

міждисциплінарноя, а відтак, особливу цінність длѐ нас маять 

фундаментальні наукові розвідки вітчизнѐних і зарубіжних учених із 

зазначеної проблеми. Так, заслуговую на увагу робота 

О. Романовського «Теоріѐ і практика підприюмницької освіти в 

розвинутих зарубіжних країнах» (Романовський, 2003), де вченим 
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крізь призму зарубіжного досвіду аналізуютьсѐ феномен 

підприюмництва ѐк проѐв таланту, неординарності, особливий вид 

творчості в галузі організації та реалізації процесу виробництва 

товарів і послуг, соціально-оріюнтована сутність підприюмницької 

освіти ѐк складової економічного потенціалу суспільства, 

термінологічні ознаки, що вирізнѐять його з-поміж інших видів 

сучасної економічної діѐльності. Нам імпоную позиціѐ науковцѐ щодо 

окресленнѐ важливих проблем у системі освіти, пов’ѐзаних із 

потребоя лядства в підприюмницькій освіті: 

 ● ѐк ефективно запровадити в контекст освіти концепція 

«підприюмництва»;  

● необхідно чітко розуміти, що ж таке ю «підприюмництво», ѐк 

йому вчити і чому проблема навчаннѐ підприюмництву ю настільки 

важливоя;  

● необхідно визначитисѐ, ѐкі вимоги висуваять такі освітні прог-

рами до організації навчального процесу (починаячи з малого ди-

тинства, середньої школи, вклячаячи заклади вищої освіти й закінчуячи 

системоя перепідготовки та підвищеннѐ кваліфікації) і до рівнѐ 

підготовки і компетентності викладачів (Романовський, 2003, с. 12). 

Суттювоя вважаюмо думку вчених щодо вагомості 

підприюмництва ѐк соціального феномену, що поѐсняютьсѐ його 

впливом на суспільні процеси через перебудову ціннісно-світоглѐдних 

позицій особистості, її психологічних налаштувань, позаѐк основоя 

цього особливого різновиду економічної діѐльності, зоріюнтованої на 

майбутню, ѐк зауважую Ю. Пачковський, ю ділова активність лядини, 

керованої особистими вигодами з урахуваннѐм інтересів і стратегічних 

цілей конструктивного розвитку та взаюмодії всіх суспільних сфер, що 

виражаютьсѐ в реалізації її творчих, інтелектуальних, організаційно-

управлінських потенцій (Пачковський, 2004).  

С. Юдакова (Юдакова, 2018), досліджуячи питаннѐ реалізації 

освітньої діѐльності в педагогічному виші з підготовки студентів до 

формуваннѐ в учнів підприюмницької компетентності, наголошую на 

потребі суспільства в особистостѐх, сучасно освічених, моральних, під-

приюмливих, цілеспрѐмованих, креативних, здатних самостійно й від-

повідально ухвалявати рішеннѐ в ситуаціѐх ризику, спроможних прогно-

зувати можливі наслідки свого вибору, здатних до співпраці й мобіль-

ності, ѐкі володіять динамізмом, конструктивністя та відповідальністя 

за свою життѐ, життѐ родини, доля країни (Юдакова, 2018, с. 213).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

99 

Солідарні з думкоя вченої, що підготовка майбутніх учителів до 

формуваннѐ в учнів підприюмницької компетентності передбачаю 

створеннѐ умов длѐ розв’ѐзаннѐ таких завдань:  

- оволодіннѐ знаннѐми про особливості підприюмницької 

компетентності; 

- осмисленнѐ рушіїв, цілісності процесу формуваннѐ 

підприюмницької компетентності, що реалізуятьсѐ в умовах тих чи 

інших освітніх систем; 

- оволодіннѐ сучасними педагогічними технологіѐми на основі 

системного підходу до плануваннѐ, організації й аналізу діѐльності з 

формуваннѐ підприюмницької компетентності учнів (Юдакова, 2018, 

с. 214). 

Вартісноя у площині наукового дискурсу з порушеної проблеми ю 

наукова розвідка О. Семеног (Семеног, 2019) щодо методичної 

підготовки майбутніх учителів-словесників до формуваннѐ в учнів основ 

підприюливості та ініціативності. Ученоя здійснено оглѐд наукових 

напрацявань щодо методичної підготовки майбутніх учителів-

словесників до реалізації наскрізної змістової лінії «Підприюмливість і 

фінансова грамотність» на уроках української мови у старшій школі, 

формуваннѐ в учнів одніюї з клячових компетентностей з основ 

підприюмливості та ініціативності. Науковицѐ відзначаю, що 

впровадженнѐ наскрізної змістової лінії «Підприюмливість і фінансова 

грамотність» у навчальні предмети «українська мова» й «українська 

література» передбачаю виконаннѐ міжпредметних навчальних проюктів, 

роботу учнів із різними джерелами інформації з метоя формуваннѐ 

умінь ѐсно й переконливо говорити, презентувати власні плани, чітко 

ставити завданнѐ, планувати, розв’ѐзувати конфліктні ситуації, приймати 

рішеннѐ, брати на себе відповідальність, формувати моделі поведінки, 

необхідні длѐ успішного розв’ѐзаннѐ виробничих проблем. Такі вимоги 

потребуять від учителів-словесників постійного особистісного і 

професійного розвитку й саморозвитку, що на етапі навчаннѐ в закладах 

вищої педагогічної освіти забезпечуютьсѐ, зокрема, уведеннѐм до 

професійно оріюнтованих, методичних дисциплін тем «Љлячові компе-

тентності школѐра Нової української школи» (Семеног, 2019, с. 133). 

І. Інгурѐн та Н. Љуриш, автори публікації «Формуваннѐ клячової 

компетентності підприюмливості та ініціативності у навчально-виховному 

процесі загальноосвітнього навчального закладу» (Інгурѐн & Љуриш, 

2016), зауважуять, що підприюмлива особистість наділена творчим 

потенціалом, здатністя до інновацій і готовністя ризикувати, а також 
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планувати та керувати проюктами длѐ досѐгненнѐ поставленої мети. Це, за 

твердженнѐм авторів, допомагаю лядині зрозуміти сутність власної 

діѐльності та не упустити можливості досѐгти чогось, а також ю фундаментом 

длѐ оволодіннѐ конкретними навичками та знаннѐми, властивими тим, хто 

займаютьсѐ соціальноя або комерційноя діѐльністя. 

Ми погоджуюмосѐ з думкоя дослідниць, що «перед учителем, 

ѐкий формую компетентність підприюмливості й ініціативності, стоїть 

завданнѐ підготувати учнів до самостійності у здобутті знань та вмінь. 

Він ю організатором та співвиконавцем процесу навчаннѐ через 

пізнаннѐ учнѐми довколишньої дійсності. Учитель підтримую розвиток 

учасників занѐть, дбаю про розвиток їхньої вправності, відчуттѐ власної 

гідності, готую до діалогу в неоднорідному середовищі та співпраці в 

колективі. Учитель упорѐдковую інформація, турбуютьсѐ про відчуттѐ 

безпеки, водночас заохочуячи до нового досвіду, що сприймаютьсѐ ѐк 

виклик та наука і можливість удосконалити вміннѐ» (Інгурѐн & Љуриш, 

2016, с. 102). 

Існую думка (Гуменяк, 2019), що необхідноя складовоя 

професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти ю 

формуваннѐ їх підприюмницької компетентності. При цьому 

відзначаютьсѐ, що в початковій школі розвиток в учнів 

підприюмницьких ѐкостей пов’ѐзаний не тільки з отриманнѐм 

економічних знань, але й може відбуватисѐ у змісті інтегрованих 

уроків із різних дисциплін, а отже, вбудований в уся систему навчаннѐ 

та вихованнѐ. Відповідно, професіограма вчителѐ початкових класів 

повинна вміщувати аналогічні ѐкісні характеристики його вмінь та 

педагогічних настанов, оріюнтованих на формуваннѐ в учнів основ 

підприюмницької компетентності (Гуменяк, 2019, с. 54).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, підготовка майбутнього вчителѐ до формуваннѐ в учнів 

підприюмливості ю актуальноя проблемоя наукового дискурсу. Вона 

передбачаю оволодіннѐ вміннѐми розроблѐти відповідні програми, 

форми, методи і прийоми організації зазначеного процесу. При цьому 

успіх зумовляютьсѐ глибоким осмисленнѐм і прийнѐттѐм студентами 

значущості компетентності підприюмливості ѐк особистісної ѐкості 

сучасної лядини, засадами ѐкої ю настанова на постійний пошук нових 

можливостей за межами наѐвних ресурсів, результатом чого ю 

створеннѐ та реалізаціѐ суб’юктивно нових ідей, технологій та соціальних 

проюктів, набуттѐ досвіду саморозвитку у визначеному напрѐмі 

професійно-педагогічної діѐльності. Перспективи подальших наукових 
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розвідок пов’ѐзуюмо з опрацяваннѐм педагогічних умов підготовки 

майбутнього вчителѐ до формуваннѐ підприюмливості молодших 

школѐрів в освітньому процесі педагогічного коледжу.  
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SUMMARY 
Makaruk Olga. Preparing future teachers for the formation of student 

entrepreneurship as a scientific problem. 
The aim of the article is to reveal some aspects of preparing a future teacher for the 

formation of student entrepreneurship as a scientific problem. To achieve the goal in the 
research process the following theoretical and empirical methods were used: analysis of 
scientific literature in the field of research; generalization and systematization in order to 
identify the state of development of this issue as a scientific problem. In the field of analysis 
of current research, the directions of research of the stated problem in the scientific 
discourse are presented in various aspects. For the sake of terminological clarity, some 
clarifications have been made on the interpretation of the key concept of “training”. The 
problem of preparing future teachers for the formation of entrepreneurship of students is 
seen as a process of mastering personal competencies, general scientific, professional 
knowledge and skills for successful professional activity, in particular, formation of 
entrepreneurship in students. The scientific studies in which the issues of entrepreneurship, 
entrepreneurial activity, formation of entrepreneurial competence of future teachers, 
entrepreneurship as a key competence are raised and analyzed. Emphasis is placed on the 
importance of entrepreneurship as a social phenomenon, which is explained by its impact 
on social processes through the restructuring of values and worldviews of the individual, his 
psychological attitudes; on the needs of society in individuals, modernly educated, moral, 
enterprising, purposeful, creative, able to make independent and responsible decisions in 
risk situations, able to predict the possible consequences of their choices, capable of 
cooperation and mobility, with dynamism, constructiveness and responsibility for their 
lives, family life, the fate of the country. It is generalized that preparation of the future 
teacher for the formation of entrepreneurship in students is an urgent problem of scientific 
discourse. It involves mastering the skills to develop appropriate programs, forms, methods 
and techniques for organizing this process. The success is due to deep understanding and 
acceptance by students of the importance of competence of entrepreneurship as a 
personal quality of a modern man, the principles of which are guidelines for constant 
search for new opportunities beyond available resources, resulting in the creation and 
implementation of subjectively new ideas, technologies and social projects, experience of 
self-development in a certain direction of professional and pedagogical activity. Prospects 
for further research are associated with development of the pedagogical conditions for the 
preparation of future teachers for the formation of entrepreneurship of junior students in 
the educational process of the Pedagogical College. 

Key words: future teacher, training, entrepreneurship, entrepreneurial 
competence, formation of students’ entrepreneurship. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

БУДІВЕЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
 

Метоя статті ю обґрунтуваннѐ дидактичних умов формуваннѐ 
професійної компетентності майбутніх будівельників у процесі інтеграції 
методів навчаннѐ. Методи дослідженнѐ: теоретичні, емпіричні та статистичні. 
Практичне значеннѐ дослідженнѐ: розроблена методика інтеграції методів 
навчаннѐ фахових предметів майбутніх будівельників на базі навчального процесу 
підготовки спеціалістів напрѐму 0921 «Промислове і цивільне будівництво». 
Висновки та перспективи подальших наук розвідок: досѐгнуто збалансований 
рівень знань; зростаннѐ глибини фахових знань і спроможності студентів 
оперувати ними; збільшеннѐ рівнѐ ѐкості фахових знань тощо. Подальшими 
напрѐмами ю поширеннѐ методики на ширше коло спеціальностей. 

Ключові слова: обґрунтуваннѐ, дидактичні умови, формуваннѐ, 
компетентність, професійна компетентність, майбутні будівельники, процес, 
інтеграціѐ, методи навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. Будівництво – одна з найважливіших 

галузей матеріального виробництва, ѐка вклячаю створеннѐ та 

реконструкція споруд і будівель різноманітного призначеннѐ і 

значноя міроя ю творчим процесом. Від розвитку й технічного 

вдосконаленнѐ будівельної індустрії та промисловості будівельних 

матеріалів суттюво залежить і загальний стан народного господарства. 

Майже всі види будівельних робіт вимагаять від сучасного фахівцѐ 

освоюннѐ комплексу професійних знань і вмінь.  

Длѐ сучасного суспільства потрібно формувати спеціаліста, 

«здатного не лише творчо використовувати інформація, а й 

самостійно здобувати і застосовувати її у складних і несподіваних 

ситуаціѐх, ставити завданнѐ та знаходити шлѐхи їх вирішеннѐ» 

(Сергеюва, 2001, с. 29). Професійна компетентність виступаю цілісним 

комплексом знань, умінь і навичок, психологічних властивостей 

(ѐкостей), фахових позицій та акмеологічних інваріантів особистості. 
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Практика вивченнѐ фахових дисциплін майбутніми 

будівельниками характеризуютьсѐ певними протиріччѐми, передусім 

між: запитами суспільства до фахівцѐ будівельного профіля та 

ступенем його підготовки в закладах вищої освіти; вимогами до циклу 

фахово оріюнтованої підготовки майбутніх будівельників та 

традиційними методами навчаннѐ; доцільністя застосуваннѐ 

інтеграції методів навчаннѐ ѐк перспективної тенденції в підготовці 

майбутніх будівельників і неналежним рівнем її реалізації в закладах 

вищої освіти; об’юктивними вимогами до інтеграції методів навчаннѐ 

та браком підготовленості викладачів до такої діѐльності.  

Аналіз актуальних досліджень. У вітчизнѐній теорії та практиці 

освіти принципи розвитку професійної освіти, зокрема формуваннѐ 

природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи, 

розглѐдали чимало авторів (Н. Абашкіна, А. Дрокіна та ін.). 

Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної 

освіти, а також компетентнісний підхід ѐк основу філософії освіти активно 

досліджували І. Зѐзян та О. Љрасільнікова. Варто виокремити й праці про 

управлінські навички молодшого спеціаліста (Л. Сергеюва). Дослідженнѐ 

модульно-компетентнісного підходу в підготовці робітників будівельної 

та машинобудівельної галузей проводив П. Лузан та ін. Теоретичні 

аспекти формуваннѐ професійної компетентн6ості фахівців будівельного 

напрѐму покладено в основу наукових досліджень М. Наконечної. 

Педагогічні умови формуваннѐ професійної компетентності майбутніх 

опорѐджувальних будівельників, а також критерії та показники 

виміряваннѐ сформованості професійної компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників будівельного профіля аналізувала Т. Пѐтничук. 

Водночас проблема інтеграції методів навчаннѐ в процесі формуваннѐ 

професійної компетентності майбутніх фахівців будівельного профіля не 

була предметом спеціального дослідженнѐ. 

Мета статті – обґрунтуваннѐ дидактичних умов формуваннѐ 

професійної компетентності майбутніх будівельників у процесі 

інтеграції методів навчаннѐ 

Виклад основного матеріалу. Љомпонентом професійної 

підготовленості сьогодні стаю здатність до змін у професійній 

діѐльності. З оглѐду на це у процесі професійного навчаннѐ слід 

формувати також методичну й соціальну компетентність, бо це 

надійніший і триваліший чинник, ніж знаннѐ зі спеціальності, ѐкі з 

часом втрачаять актуальність (старішаять) (Абашкіна, 1998, с. 102). За 

І. Зѐзяном, інтелектуальна компетентність слугую особливим типом 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

105 

організації знань длѐ забезпеченнѐ можливості ухваленнѐ ефективних 

рішень у конкретній предметній сфері діѐльності, зокрема в 

екстремальних ситуаціѐх. На його думку, потрібно сформувати певну 

систему інтелектуальних ѐкостей фахівцѐ, ѐкі визначаять рівень 

індивідуальних можливостей особистості. Йдетьсѐ про множину 

елементів, що характеризуять компетентну лядину: різнобічність, 

артикульованість, гнучкість, швидкість актуалізації, наѐвність клячових 

елементів, категоріальний характер знань тощо (Зѐзян, 2000). 

Длѐ реалізації компетентнісного підходу потрібно: визначити 

загальні і спеціальні компетенції випускників; оптимізувати навчальні 

плани з позицій структури, програм і методів навчаннѐ; визначити 

спеціальні компетенції випускників; розробити методологія аналізу 

загальних і спеціальних компонентів професійної підготовки (Вища 

освіта в Україні і Болонський процес, 2004, с. 154). 

Будівельна наука досліджую різні ѐвища будівельної практики, 

узагальняю їх, установляю закономірності. Теоретичні основи будівельної 

науки повʼѐзані з різними напрѐмами фізики (будівельна механіка, опір 

матеріалів, будівельна фізика, механіка ґрунтів), хімії (виробництво 

будівельних матеріалів) та техніки (будівельні конструкції, будівельні 

машини) тощо. Љожен із цих предметів маю певні особливості змісту, 

опануваннѐ ѐкого потребую відповідних методів навчаннѐ. Розвиток 

вищої будівельної освіти супроводжувавсѐ пошуком нових, 

ефективніших методів навчаннѐ. До 1963 року в Україні наукове й 

кадрове забезпеченнѐ капітального будівництва здійснявалосѐ 

Академіюя будівництва і архітектури України, а в наступні роки – науково-

дослідними інститутами Держбуду, закладами вищої та середньої 

спеціальної освіти. 

Оскільки термін «майбутні будівельники» ю надзвичайно 

об’юмним, то у своюму дослідженні ми зупинилисѐ на напрѐмі 0921 

«Будівництво», а конкретніше – на спеціальності 7.092101 

«Промислове та цивільне будівництво». До основних курсів 

бакалаврату з ціюї спеціальності належать такі: проюктуваннѐ 

металевих конструкцій, проюктуваннѐ залізобетонних та мурованих 

конструкцій, залізобетонні та кам’ѐні конструкції, металеві конструкції, 

будівельне матеріалознавство. Спеціальні курси представлені таким 

чином: технічна механіка рідин та газів, механіка ґрунтів, архітектура 

будівель і споруд, транспорт і шлѐхи сполученнѐ, теплогазопостачаннѐ 

та вентилѐціѐ, водопостачаннѐ та водовідвід, плануваннѐ міст, 

комп’ятерна техніка в будівництві, будівельна механіка. Длѐ 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

106 

підготовки магістра додаятьсѐ такі курси: механіка руйнуваннѐ 

будівельних конструкцій, технологіѐ реконструктивних та будівельно-

ремонтних робіт, будівельна техніка, метали та їх зваряваннѐ в 

будівництві, основи і фундаменти, конструкції з дерева та пластмас. 

Аналіз різноманітних підходів до використаннѐ методів 

навчаннѐ свідчить про те, що цѐ проблема актуальна, складна і не маю 

на сьогодні остаточного розв’ѐзаннѐ. Оглѐд проблематики методів 

навчаннѐ дозволѐю розуміти метод ѐк динамічний процес формуваннѐ 

лядини, ѐкий базуютьсѐ на постійному виборі змісту, способів 

діѐльності викладача та студента, а також на виборі таких умов, за 

ѐких студент може брати особисту участь у процесі навчаннѐ. 

На наш поглѐд, інтеграціѐ методів навчаннѐ повинна стати 

вагомим внеском в оволодіннѐ майбутніми фахівцѐми професійними 

знаннѐми, уміннѐми, навичками та цінностѐми. 

На основі освітньо-кваліфікаційних характеристик визначено 

головні вимоги до знань та вмінь будівельників, що необхідні длѐ 

інтеграції методів навчаннѐ саме длѐ будівельних професій.  

Наприклад, під час вивченнѐ дисципліни «Металеві конструкції» та 

«Проектуваннѐ металевих конструкцій» студенти повинні мати базові 

знаннѐ про властивості металу, різні види завантаженнѐ, архітектуру і 

архітектурні конструкції, опір матеріалів, будівельну механіку, балки і 

балочні клітки, каркаси промислових будівель, каркаси будівель, 

конструкції покрівель, види деформацій, арочні конструкції, армуваннѐ, 

будівельні сталі та алямініюві сплави, зварні з’юднаннѐ, види зваряваннѐ 

тощо. Вивченнѐ курсів «Залізобетонні та муровані конструкції» і 

«Проектуваннѐ залізобетонних та мурованих конструкцій» передбачаю 

знаннѐ про роботу напружених бетонних та залізобетонних конструкцій; 

застосуваннѐ збірних, монолітних і збірно-монолітних конструкцій; 

основні фізико-хімічні властивості бетону, арматури та залізобетону; 

усадку й повзучість залізобетону; корозія залізобетону та способи 

захисту від неї; вимоги до тріщиностійкості залізобетонних конструкцій; 

методи розрахунку міцності стержневих елементів залізобетонних 

конструкцій; фізико-механічні властивості кам’ѐних мурів; зчепленнѐ 

розчину з цеглоя та каміннѐм; міцність муру під час згину, розтѐгу та 

зрізу; сітчасте та поздовжню армуваннѐ; конструкція і розрахунок стін 

підвалів; класифікація фундаментів; конструкції багатоповерхових 

каркасних та панельних будинків; розрахунок прогинів попередньо 

напружених елементів тощо. 
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Інтеграціѐ методів навчаннѐ майбутніх будівельників у закладах 

вищої освіти базуютьсѐ на трьох основних положеннѐх: 

загальнодидактичному обґрунтуванні інтеграції методів навчаннѐ; 

частково дидактичному обґрунтуванні методик, властивому навчання 

фаховим дисциплінам у професійній підготовці майбутніх будівельників 

у закладах вищої освіти; частково методичному обґрунтуванні інтеграції 

методів навчаннѐ у змісті конкретних фахових дисциплін.  

Ми теоретично обґрунтували дидактичні умови формування 

професійної компетентності майбутніх будівельників у процесі 

інтеграції методів навчання: інтеграціѐ навчальних методів у 

контексті закономірностей та принципів професійної дидактики; 

забезпеченнѐ природного зв’ѐзку навчальних методів зі змістом та 

метоя вивченнѐ фахових предметів; поюднаннѐ внутрішньої (струк-

турних складових у межах одного методу) та зовнішньої (поюднані 

окремі методи) інтеграції навчальних методів фахових предметів. 

Ці умови втіляятьсѐ завдѐки розробці методичних засад такої 

інтеграції, що конкретизуятьсѐ в окремих методиках. 

Наведемо приклад розповіді викладача, у ѐкій словесні методи 

інтегруятьсѐ з наочними (демонстраціѐ відповідних будівельних 

матеріалів та комп’ятерне моделяваннѐ їх властивостей і 

використаннѐ) та практичними (виконаннѐ в ході розповіді практичної 

роботи): «Особливу роль у будівництві займаять метали. Це чорні 

метали (залізо та його сплави – чавун і сталь) та кольорові метали 

(сплави на основі алямінія, міді, олова тощо). У будівництві сталь 

використовуять длѐ виготовленнѐ конструкцій, арматури, підмостків, 

загорож, форм длѐ виготовленнѐ залізобетонних виробів тощо. 

Велика кількість сталі йде на виготовленнѐ залізобетонних 

конструкцій. Арматура – це сталеві стержні, зварні сітки, каркаси, 

закладні деталі, петлі та інше. Знаннѐ властивостей арматури дозволѐю 

не тільки ефективно, але й економно використовувати сталеві вироби. 

Длѐ залізобетону використовуять високоміцнісні низьколеговані 

сталі, зміцнені механічноя та термічноя обробкоя».  

У розповіді викладач повідомлѐю, що нові технології дозволѐять 

покращувати структуру і ѐкість будівельних матеріалів, створявати 

високоефективні інструменти, деталі з металопорошків, пластмас та інші. 

Љомпозити, створені на основі високоміцних волокон різної природи, 

служать дуже перспективними матеріалами майбутнього, їх 

використаннѐ дозволѐю знижувати масу будівельних конструкцій, 

підвищувати їх надійність та експлуатаційні характеристики. Ці напрѐми 
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розвитку виробництва тісно повʼѐзані з дослідженнѐми в галузі фізики 

твердого тіла, наприклад, теорії анізотропних та неоднорідних деформо-

ваних тіл. Важливим ю те, що нові методи базуятьсѐ на фізико-хімічних 

процесах енергетичної дії на тверде тіло і, у більшості випадків, маять 

більш широкі технологічні можливості, ніж механічна обробка матеріалів 

на верстатах (наприклад, магнітноімпульсна обробка матеріалів).   

Викладач повідомлѐю, що отриманнѐ принципово нових 

металічних матеріалів за допомогоя автогенних процесів дозволѐю 

покращити характеристики металоконструкцій. Застосуваннѐ лазерних 

та плазмових технологій значно підвищую ефективність отриманнѐ й 

обробки матеріалів, а низка специфічних фізичних методів 

(ультразвуковий, магнітний, гамма-променевий, х-променевий, 

фотопружності) ю незамінними під час контроля ѐкості отриманих 

матеріалів та виробів із них. Отриманнѐ принципово нових металічних 

матеріалів за допомогоя автогенних процесів дозволѐю покращити 

характеристики металоконструкцій. 

Розповідь маю поюднуватисѐ з поѐсненнѐм. Таке поюднаннѐ 

різновидів словесного методу навчаннѐ ю доцільним длѐ тлумаченнѐ, 

аналізу навчальної інформації (закону, принципу), шлѐхом розкриттѐ 

причинно-наслідкових зв’ѐзків, сутності певного ѐвища, 

закономірностей його перебігу тощо. Воно маю впливати на емоційно-

почуттюву сферу особистості студента і тому доцільно емоційно 

забарвлявати зміст матеріалу, що вивчаютьсѐ. Ефект поѐсненнѐ може 

підсиляватисѐ засобами наочного представленнѐ навчальної 

інформації. Окрім схем, таблиць, мулѐжів, на сучасному етапі важливу 

роль відіграять засоби мультимедійного представленнѐ інформації.  

Із практики відомо, що надмірне збільшеннѐ часу на поѐсненнѐ 

викликаю втому і зниженнѐ уваги студентів. Цей недолік можна 

компенсувати епізодичним уведеннѐм до поѐсненнѐ елементів дискусії, 

опитуваннѐ, розповіді та різноманітних прийомів проблемного навчаннѐ.  

Длѐ методу поѐсненнѐ, виходѐчи з логіки змісту навчаннѐ, 

доцільним ю вибір теми, ѐка описую чинники, що здатні суттюво 

впливати на зміну властивостей будівельних матеріалів, а також 

чинники часові, температурні, вплив повітрѐ, газів, пари (вологи) в 

середовищі та вплив рідинного (переважно водного) середовища, 

хімічного складу середовища, корозії, вібрації, а іноді впливу 

електричних та магнітних полів та різних видів випромінявань тощо. 

Тут ми зауважимо, що прийом поѐсненнѐ ѐк компонент 

словесного методу посиляютьсѐ інноваційними наочними методами 
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(комп’ятерне моделяваннѐ впливу власних і зовнішніх чинників на 

властивості будівельних матеріалів) та закріпляютьсѐ шлѐхом 

виконаннѐ практичних і лабораторних робіт.  

Окремо виділимо застосуваннѐ аналогії парадейгми (висновок 

через приклад), визначивши ѐк приклади конструкції, що 

зустрічаятьсѐ в живій природі. Інтеграціѐ методів тут полѐгаю в 

поюднанні конструкторських можливостей будівельної науки та ідей, 

ѐкі використовуятьсѐ в живій природі. Нижче наводитьсѐ фактичний 

матеріал длѐ реалізації в навчанні методу парадейгми. 

 Використаннѐ надувних конструкцій за прикладами рослин. 

Пилок злаків маю дві оболонки, а між ними повітрѐ з меншоя 

густиноя, і виникаю підйомна сила.  

 Вузли на стеблі злаків працяять ѐк демпфери (гнутьсѐ, але не 

ламаятьсѐ).  

 У структурі кісток лядини поюднані компактна та губчаста 

речовина: одна з них забезпечую гнучкість, а друга – міцність 

матеріалу.  

 Љонструкції таврової балки зустрічаятьсѐ в грудѐх птахів та в 

раковинах молясків, ѐкі живуть білѐ прибоя.  

 Особливо міцноя конструкціюя ю арка (череп лядини, ѐйцѐ 

птахів, панцирі жуків, раків, черепах тощо).  

Далі студентам пропонуятьсѐ конкретні приклади (Патури, 

1982). 

 Љришталевий палац у Лондоні маю гігантські розміри, але не 

створяю враженнѐ тѐжкого і незграбного, а, навпаки, здаютьсѐ 

невагомим. Це конструкціѐ, ѐка дозволѐю економно витрачати будівельні 

матеріали й широко застосовую скло. До побудови Љришталевого палацу 

були відомі оранжереї зі скла і сталі, але не такі великі. Його конструкціѐ 

передбачаю малі затрати будівельного матеріалу і водночас високу 

стійкість та значну вантажопідйомність. Аналогом длѐ створеннѐ таких 

конструкцій були плаваячі листки рослини Вікторії реги, нижнѐ поверхнѐ 

ѐких посилена свого роду балками. 

 Аналогія з природними ѐвищами спостерігаюмо і у 

використанні гофруваннѐ будівельних матеріалів. Відомо, що листок 

пальми розмірами до 6 м2 ю достатньо легким, щоб не тиснути на 

черенок, і надзвичайно міцним, бо може протистоѐти сильним вітрам. 

Виѐвлено, що гофруваннѐ збільшую міцність такого листка приблизно у 

100 разів. Принцип гофруваннѐ застосовуютьсѐ в техніці длѐ підвищеннѐ 

міцності конструкційних матеріалів, зокрема покрівель, балконів, стін 
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металевих гаражів тощо. Цей принцип використано і під час побудови 

тунеля, ѐкий проходить в основі гірської вершини Монблан. 

 Залізобетонні конструкції винайдені у 1867 році садівником 

Ж. Монью, ѐкий спостерігав будову кактусів: тверді опорні канделѐбри 

та м’ѐкі тканини між ним. Бетон маю високий опір до стиску, але 

поганий – длѐ розтѐгу. Сталь же ю стійкоя до розтѐгу. У поюднанні ці 

матеріали даять стійку конструкція і на стиск, і на розтѐг. 

 Свайні фундаменти, збудовані у Швейцарії білѐ 4000 років 

тому, збереглисѐ у відносно доброму стані, що зумовлено 

циркулѐціюя повітрѐ й віддаленістя від руйнівної дії болотистих 

ґрунтів. Аналогічні корені маять мангрові рослини.  

 Легкі і полегшені будівельні конструкції побудовані на основі 

елементів, ѐкі складаятьсѐ з двох тонких, але міцних плит, а між ними 

товстий, легкий, але сприѐтливий до механічних навантажень 

матеріал. Це аналогіѐ до зрізу стебла злаків. 

Ми перевірѐли доцільність інтегративного підходу до методів 

навчаннѐ по «горизонталі» (усуненні ізольованості між традиційними 

формами (практичні – лабораторні) та «вертикалі» (усуненнѐ 

ізольованості між методами вищої школи й професійної діѐльності). 

Оволодіннѐ практичними методами майбутньої професійної 

діѐльності доцільно інтегрувати з відповідними лабораторними 

методами навчаннѐ. В експериментальних групах відбуваласѐ інтеграціѐ 

методів розповіді (історіѐ розвитку будівельних конструкцій), бесіди 

(сучасний стан розробки будівельних конструкцій) та дискусії (майбутню 

розвитку будівельних конструкцій, прогностика).  

У контрольних групах увесь зміст навчального матеріалу 

подававсѐ методом розповіді в ході лекції. Результати представлено 

на рис. 1. 

Як видно з рис. 1, запровадженнѐ інтеграції методів навчаннѐ 

знизило кількість студентів із низьким числом балів і підвищило 

кількість студентів, ѐкі набрали більше 80 балів. Звичайно, ці 

результати ю усередненими, але загальна тенденціѐ вказую, що 

науково обґрунтована інтеграціѐ методів навчаннѐ підвищую рівень 

знань студентів, перш за все, за рахунок зростаннѐ інтересу до 

навчаннѐ, підвищеннѐ мотивації навчаннѐ та усуненнѐ одноманітності 

в ході занѐттѐ.  
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Рис. 1. Ефективність використаннѐ інтеграції під час вивченнѐ 

теми «Розвиток будівельних конструкцій» 
 

З оглѐду на ѐкісне і кількісне дослідженнѐ результатів 

педагогічного експерименту, застосовуячи інтегративний підхід до 

вибору методів навчаннѐ фахових дисциплін майбутніх будівельників, 

можна вдосконалити рівень їхніх фахових умінь та навичок. Оскільки з 

початком експерименту всі студенти були в ідентичних умовах, такі 

результати можна вважати наслідком послуговуваннѐ запропонованоя 

авторськоя методикоя інтеграції методів навчаннѐ фахових предметів. 

Наприклад, в експериментальних групах відбуваласѐ інтеграціѐ методів 

розповіді (історіѐ розвитку будівельних конструкцій), бесіди (сучасний 

стан розробки будівельних конструкцій) та дискусії (майбутню розвитку 

будівельних конструкцій, прогностика). Љількість нових ідей, поданих 

студентами в експериментальній групі, у понад двічі більша за результат 

контрольної групи. Длѐ достовірності аналогічні експерименти 

здійснявали перехресно (длѐ іншої теми замінили місцѐми контрольну 

групу з експериментальноя), однак загальний результат був 

аналогічним.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Застосуваннѐ інноваційних підходів (передусім інтеграції) до методів 

навчаннѐ у процесі підготовки майбутніх будівельників потребую 

свіжих ідей щодо підвищеннѐ її ефективності. Длѐ цього ми дослідили 

вплив на використаннѐ інтеграційних методів у процесі навчаннѐ 

фахових предметів. Обґрунтовано дидактичні умови формуваннѐ 

професійної компетентності майбутніх будівельників у процесі 

інтеграції методів навчаннѐ (інтеграціѐ методів у контексті 

закономірностей та принципів професійної дидактики; забезпеченнѐ 

природного зв’ѐзку методів зі змістом та метоя вивченнѐ фахових 

предметів; поюднаннѐ внутрішньої та зовнішньої інтеграції). 
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Розроблена методика експериментально перевірена на базі 

навчального процесу підготовки спеціалістів напрѐму 

0921 «Промислове і цивільне будівництво». Завдѐки послуговування 

інтегрованими методами навчаннѐ було досѐгнуто позитивних 

результатів: збалансований рівень знань із дисциплін різних циклів; 

усунуто нерівномірність у знаннѐх різних аспектів фахової діѐльності; 

зростаннѐ не лише глибини фахових знань, а й спроможності студентів 

оперувати ними; збільшеннѐ загального рівнѐ ѐкості фахових знань 

тощо. З оглѐду на результати ѐкісного та кількісного аналізу 

педагогічного експерименту, завдѐки застосування інтегративного 

підходу до вибору методів навчаннѐ фахових дисциплін майбутніх 

будівельників зростаю рівень їхніх фахових умінь і навичок. Гіпотезу 

дослідженнѐ підтвердило поширеннѐ запропонованої методики на 

більшу кількість студентів та її введеннѐ до навчального процесу 

закладів вищої освіти будівельного профіля.  

Подальшими напрѐмами дослідженнѐ ю: аналіз впливу інтеграції 

методів навчаннѐ на розвиток фахової компетентності педагогів 

закладів вищої технічної освіти, поширеннѐ авторських методик на 

ширше коло спеціальностей. 
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SUMMARY 
Opachko Magdalyna, Savka Iryna, Bilyk Oksana. Development of the 

professional competences of future constructors in the process of the learning 
methods integration.  

The goal of the article is to substantiate the didactic conditions for development 
of the professional competences of future constructors in the process of the learning 
methods integration. Professional competence is an integral complex of knowledge, 
skills, qualities, professional and valuable positions of a constructor. Professional 
training should involve integrated processes, though integration of the educational 
content should be related with training methods, which need to be studied in the 
context of the integrated approach. To achieve the goal, it is necessary to set the main 
requirements to the constructors’ knowledge and skills, which would determine the 
didactic conditions for development of the professional competences of the future 
constructors while integrating the training methods (integration of the methods of 
training basing on the regularities and principles of professional didactics; support for 
the connection between the methods and the content, as well as the goal of the hard 
skills learning; combination of the internal and external integration of the methods of 
hard skills learning; application of the paradigm analogy, where integration of methods 
suggests combination of the constructing opportunities of engineering science and the 
ideas, which are used in the life nature). Methods of the research. Theoretical (analysis 
of scientific sources, textbooks and academic programs of training future constructors 
to analyze the degree of integration; generalization and systematization), empiric 
(testing and diagnosing of control works, pedagogical experiment), statistical 
(mathematical processing of the research outcomes, qualitative and quantitative 
analysis of them). Practical value of the research. The methodology of experimental 
control for the conditions of integration of the methods of teaching hard skills of future 
constructors at higher education inswtitutions of engineering specialization on the base 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

114 

of the educational process of training specialists of the direction 0921 “Industrial and 
civil engineering” is developed. Conclusions and prospects of the further studies. 
Application of the integrated methods provides a balance of knowledge of the courses 
of different cycles; eliminates the uneven distribution of the knowledge of different 
professional aspects; contributes to deeper professional knowledge and better skills to 
apply them; improves the general level of professional knowledge, etc. The hypothesis 
of the research is confirmed by a wider use of the proposed methodology in the 
educational process of the majority of students and introduction of it into the academic 
process of higher education institutions of engineering specialization. The further 
research may concern the analysis of the impact of integration on development of 
competences of the teachers of higher education institutions, application of the 
methodology for a wider range of engineering specialties.   

Key words: substantiation, didactic conditions, development, competence, 
professional competence, future constructors, process, integration, methods of 
learning.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ФАКТ-КАРТ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЕФЕКТИВНОЇ 

АКАДЕМІЧНОЇ ПРОМОВИ 
 

Метоя статті ю характеристика технології утвореннѐ факт-карт у 
процесі підготовки академічної промови. Використані методи моделяваннѐ,  
спостереженнѐ та метод сходженнѐ від абстрактного до конкретного. У 
результаті дослідженнѐ визначено логічні аспекти академічної промови ѐк її 
концептуальної структури. Представлено визначеннѐ ефективного мисленнѐ 
ѐк процесу руху до виокремленнѐ стратегічних і тактичних складових. У 
статті описано чотири етапи утвореннѐ факт-карти на основі фізіологічних, 
темпоральних та ментальних факторів. Указано на перспективи дальших 
розвідок у частині розробки й апробації способів упровадженнѐ технології факт 
карт у навчальний процес ѐк у аспектах академічної риторики, так і в інших 
напрѐмах.  

Ключові слова: академічна промова, ефективне мисленнѐ, факт-карта, 
домінанта, «число Міллера». 

 

Постановка проблеми. Академічна риторика позначаютьсѐ ѐк 

професійна діѐльність науково-педагогічного працівника в частині 

наукових та навчальних промов, імперативноя та концептуальноя 

вимогоя щодо ѐких ю логічність: дотриманнѐ законів мисленнѐ, 

коректне вживаннѐ форм мисленнѐ, побудова за правилами доказу та 

спростуваннѐ. Такі вимоги належать до всіх жанрів академічної 
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риторики – наукових доповідей, повідомлень, лекцій, виступів на 

семінарських занѐттѐх тощо (Герман, 2014).   

Від логічної складової безпосередньо залежить і рівень 

ефективності академічної промови ѐк головного елементу академічної 

риторики. Така ефективність мислитьсѐ нами виклячно у 

праксеологічному контексті – з оглѐду на перспективи діѐльності в 

контексті визначених у академічній промові стратегічних і тактичних 

задач. Оскільки академічна промова ю формоя вербального 

мисленнѐ, то виміри її ефективності також пов’ѐзані з вимірами 

ефективного мисленнѐ, ѐке розуміютьсѐ нами ѐк активне 

відображеннѐ дійсності з метоя визначеннѐ бажаного результату 

(стратегіѐ), руху до нього (тактика) та досѐгненнѐ результату. 

Виокремлені нами логічність та ефективність ѐк головні атрибути 

академічної риторики зумовляять необхідність визначеннѐ, апробації й 

упровадженнѐ відповідних технологій організації процесу мисленнѐ, 

ѐкими би могли послуговуватисѐ сучасні українські учні, студенти, 

вчителі та науково-педагогічні працівники. Одніюя з таких технологій, 

ѐка поюдную логічність та ефективність, ю технологіѐ факт-карт.    

Аналіз актуальних досліджень. Виокремленнѐ ефективного 

мисленнѐ, у вимірах ѐкого готуютьсѐ й виголошуютьсѐ академічна 

промова, здійснено в межах праксеології – програми комплексних 

наукових досліджень аспектів результативної лядської діѐльності, що 

була обґрунтована на початку ХХ століттѐ польським філософом 

Тадеушем Љотарбінським. Теоретичні основи технології факт-карт у 

частині логічних складових розроблені Арістотелем, Готфрідом 

Вільгельмом Лейбніцем та іншими дослідниками форм та законів 

мисленнѐ, способів доказу та спростуваннѐ. Ментальні аспекти 

проблеми досліджені у працѐх Джорджа Міллера, фізіологічні аспекти 

представлені у вченні про домінанту  Олексіюм Ухтомським.  

Мета статті – охарактеризувати технологія факт-карт у процесі 

підготовки академічної промови.  

Методи дослідження. Характеристика технології факт-карти 

здійсняваласѐ з використаннѐм комплексного методу моделяваннѐ: 

запропонований варіант структури такого абстрактного об’юкту 

реальності з урахуваннѐм необхідної кількості факторів, його опис 

проведено за допомогоя умовних зображень об’юктів, що маять 

аналогічні істотно важливі характеристики. Цей спосіб також можна 

ідентифікувати ѐк модельний експеримент: факт-карта ѐк технологіѐ 

мисленнѐ містить клячові змістові елементи академічної промови, 
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відповідаю структурі, відображаю системні зв’ѐзки. Також використані 

емпіричний метод спостереженнѐ та теоретичний метод сходженнѐ 

від абстрактного до конкретного. 

Виклад основного матеріалу. В основі логічних структурних 

елементів академічної промови закладена класична схема: теза 

(судженнѐ, істинність ѐкого маю бути доведена), аргументи (судженнѐ, 

істинність ѐких поза сумнівом), демонстраціѐ (зв'ѐзок аргументів та 

тези, певний вид умовиводу – дедукціѐ, індукціѐ або аналогіѐ). Така 

схема використовуютьсѐ в поюднанні з іншими логічними аспектами: 

законами мисленнѐ, логікоя запитань і відповідей тощо 

(Љонверський, 2018). 

Вже на стадії формуляваннѐ тези укладач академічної промови 

маю врахувати всі фактори, що впливаять на проблематику. Длѐ цього 

потрібно виѐвити масштабність мисленнѐ та широту поглѐдів. До того 

ж ефективність мисленнѐ забезпечуютьсѐ відповідним ступенем його 

адекватності – тобто відповідності реальному стану речей. Про таку 

адекватність йдетьсѐ в першому законі логіки, що був відкритий 

Аристотелем. Законом стверджуютьсѐ, що думка про предмет або 

ѐвище дійсності маю відповідати предмету або ѐвищу дійсності, ѐкі ю 

предметом мисленнѐ. Цим законом виражаютьсѐ ѐкісна визначеність 

об’юктів реальності та необхідність точно відображати у свідомості 

особистості таку ѐкісну визначеність шлѐхом виокремленнѐ суттювих 

ознак та видаленнѐ несуттювих (Арістотель, 2020).  

Визначальне значеннѐ першого закону логіки позначаютьсѐ 

вираженнѐм взаюмовідносин суб’юктивного та об’юктивного, у нашому 

випадку йдетьсѐ про ступінь відповідності особистісного сприйнѐттѐ 

дійсності та самої дійсності. Очевидно, що повної відповідності 

досѐгнути неможливо через «примативність» лядської істоти (Lorenz, 

Leyhausen, 1973).  

Однак, ставити завданнѐ достатньої відповідності ю реальним та 

необхідним у зв’ѐзку з розробкоя ефективної академічної промови. 

Факт-карта ю перспективноя технологіюя, що спрѐмовую шлѐх 

лядської думки з метоя максимально адекватного відображеннѐ 

реальності у свідомості. 

Другий відкритий Аристотелем логічний закон суперечності 

виражаю такий атрибут правильного мисленнѐ ѐк несуперечливість, а 

третій закон, «закон викляченого третього», виражаю послідовність 

мисленнѐ. Ці закони маять бути виконані у процесі побудови 

академічної промови ѐк об’юкту, що відповідаю принципам не 
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суперечності й послідовності. Проте, концептуальне методологічне 

значеннѐ длѐ технології факт-карт маю четвертий закон мисленнѐ, що був 

відкритий Готфрідом Вільгельмом Лейбніцем, відомий під назвоя 

«закон достатньої підстави». Ним стверджуютьсѐ, що думка про предмет 

може бути визнана істинноя тільки в разі, ѐкщо така істинність доведена 

іншими думками, істинність ѐких не викликаю сумнівів. Цим законом 

виражаютьсѐ доказовість мисленнѐ (Лейбниц, 2020). Отже, ми маюмо 

чотири ознаки правильного мисленнѐ, що випливаять із логічних 

законів – ѐкісна визначеність, несуперечливість, послідовність та 

доказовість. Ефективність технології факт-карт забезпечуютьсѐ 

впровадженнѐм усіх означених логічних атрибутів: об’юкти реальності 

ѐкісно визначаятьсѐ, між ними встановляятьсѐ причинно-наслідкові 

зв’ѐзки на основі принципів послідовності та несуперечливості, а 

визначеннѐ стратегічних і тактичних аспектів у праксеологічних вимірах 

будуютьсѐ виклячно на основі логічного доказу та спростуваннѐ. 

Технологіѐ картуваннѐ побудована відповідно до особливостей 

роботи головного мозку. Љарта в ментальному вимірі ю сформованоя 

системами та мережами мозку моделля об’юктивної дійсності у 

свідомості особистості. Така модель маю негативну тенденція 

перетворитисѐ у кліше і в такий спосіб локалізуватисѐ від реальності та 

позитивну тенденція зміняватисѐ керовано за діалектичними 

законами й наближатисѐ в такий спосіб до адекватності сприйнѐттѐ.  

Факт-карта надаю можливості щодо руху в позитивному напрѐмі, 

оскільки така технологіѐ передбачаю ѐкісне визначеннѐ понѐть, 

формуваннѐ суджень та умовиводів, установленнѐ причинно-

наслідкових відношень. Такі процеси сприѐять підвищення рівнѐ 

об’юктивності сприйнѐттѐ. Факт-карти надаять процесу мисленнѐ 

гнучкості, неупередженості й цілеспрѐмованості. Технологіѐ факт карт 

побудована також з урахуваннѐм специфічних характеристик роботи 

лядської свідомості: у визначений проміжок часу вирішувати тільки 

одну задачу, оперуячи не більше ніж трьома об’юктами реальності, 

обмежуячи таку операція трьома секундами. Також організаціѐ 

мисленнѐ за допомогоя факт-карт відповідаю властивості так званої 

короткочасної лядської пам’ѐті, що відповідно до принципу Джорджа 

Міллера здатна запам’ѐтати й відтворити число об’юктів, що дорівняю 

семи пляс-мінус два («число Міллера», «гаманець Міллера»). 

Важливо усвідомлявати, що зміст інформації, що маять об’юкти 

мисленнѐ, не маю значеннѐ. До уваги беретьсѐ лише кількість таких 
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об’юктів (George A. Miller. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two 

Some Limits on Our Capacity for Processing Information).  

Натомість дефолтна система мозку здатна утримувати кількість 

об’юктів у межах «числа Донбара», що дорівняю 150 одиниць (Dunbar, 

R.I.M., 1992). З оглѐду на вказану нами обмеженість короткочасної 

лядської пам’ѐті ці об’юкти не можуть одночасно актуалізуватисѐ, 

однак повільно це цілком можливо. З оглѐду на вказані 

характеристики визначено загальний порѐдок розробки факт-карти: 

фіксаціѐ ментальних елементів на одній сторінці. Також указані 

темпоральна та кількісна обмеженість долаятьсѐ шлѐхом 

невимушеного «розгортаннѐ» думок, оперативного їх оформленнѐ в 

інтелектуальні об’юкти та швидкої письмової та графічної фіксації. 

Темпоральний аспект технології факт-карти позначаютьсѐ 

важливоя рекомендаціюя обмежити процес розробки 

інтелектуального продукту в часі. Це потрібно аби утримувати 

максимальну зосередженість організму на одному завданні, що 

об’юктивно буде порушено в разі сторонніх впливів. Іншими словами – 

потрібно цілеспрѐмовано відповідно до складності завданнѐ та обсѐгу 

вихідної інформації виділити час длѐ розробки факт-карти. Тут 

постаять питаннѐ, пов’ѐзані із самоорганізаціюя та інтелектуальноя 

дисципліноя, що мислитьсѐ нами ѐк розробка й виконаннѐ моделі 

поведінки у форматі програми дій. Питаннѐ дисципліни (попри на 

перший поглѐд певну тривіальність) вважаятьсѐ клячовими 

методологічними складовими ефективного мисленнѐ. Дисципліна 

ѐвлѐю собоя діѐльність відповідно до певної системи управліннѐ, ѐку 

особистість або група утворяять з метоя досѐгненнѐ стратегічних і 

тактичних задач. Перевага дисципліни зумовляютьсѐ можливістя 

особистості формувати ефективні звички, ѐкі ю запорукоя активізації у 

визначений планом спосіб. Це сприѐтиме максимальній мобілізації 

організму на мисленнѐ, що ю головноя запорукоя його ефективності. 

Порѐдок розробки факт-карти визначений послідовно в 

чотирьох етапах. 

Перший етап. Актуалізаціѐ проблеми й активізаціѐ домінанти. 

Спочатку потрібно усвідомити головне завданнѐ та спрѐмувати 

мисленнѐ на його виконаннѐ (ментальний аспект етапу) та 

мобілізувати поза ментальні ресурси організму на процес мисленнѐ 

(фізіологічний аспект етапу). Запорука успіху – поюднувати ментальну 

та фізіологічну роботу в юдиний потік свідомості, «відвантажуячи» з 

оперативної пам’ѐті все, що спадаю на думку, вивільнѐячи в такий 
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спосіб місцѐ длѐ інших думок, що формуятьсѐ в дефолт-системі мозку 

(Raichle, MacLeod, Snyder, Powers, Gusnard, Shulman).  

Важливо не вважати результатами мисленнѐ нарративи, що ю 

продуктами так званого «інтерпретатора» - частини мозку, що 

знаходитьсѐ у скроневій частці лівої півкулі. Варто пам’ѐтати, що 

стандартний спосіб думати длѐ лядини – це поѐснявати незрозуміле 

зрозумілим, шукати прості відповіді в усталених судженнѐх, укладати 

факти й обставини в юдину систему. Утвореннѐ нарративу не ю 

справжнім мисленнѐм, а його імітаціюя. Продукти інтерпретатора не 

виражаять сутність того, що справді відбуваютьсѐ. Специфіка роботи 

лядського мозку полѐгаю в несприйнѐтті невизначеності, через що 

відбуваютьсѐ оперуваннѐ тими об’юктами, що вкладаятьсѐ у зрозумілу 

історія (нарратив). У такий спосіб відбуваютьсѐ ігноруваннѐ інших 

об’юктів, що не узгоджуятьсѐ з нарративом. Як правило, результатом 

такого «мисленнѐ» ю ілязії – інтелектуальні карти, що неадекватні 

реальності. Протѐгом першого етапу потрібно утворити простір длѐ 

думок, чим поѐсняютьсѐ хаотичний характер їх визначеннѐ та фіксації.  

Головне завданнѐ виражаютьсѐ та фіксуютьсѐ письмово (з можливими 

графічними символами) у форматі окремого інтелектуального об’юкта 

посередині листа. Навколо зафіксованого завданнѐ цілеспрѐмовано 

актуалізуятьсѐ емоції, що у своя чергу стимуляять «розгортаннѐ» 

домінанти – тимчасово пануячої рефлекторної системи, ѐка 

обумовляю роботу нервових центрів, пригнічуячи при цьому роботу 

інших нервових центрів у визначений момент, надаячи тим самим 

лядській поведінці певної спрѐмованості (Ухтомський, 2002). 

Домінанта ю своюрідним усталеним «вогнищем» підвищеної 

збудливості нервових центрів, за ѐкого збудженнѐ, ѐке переходить у 

центри збудливості, спричинѐю посиленнѐ збудженнѐ у «вогнищі», при 

тому, що в інших частинах нервової системи триваять процеси гальму-

ваннѐ. Отже, головна властивість домінанти ѐк «вогнища» збудженнѐ в 

підкорінні головного мозку позначаютьсѐ здатністя цього «вогнища» ѐк 

найбільш потужного (домінувального) «прибирати» длѐ себе нервові 

імпульси збудженнѐ, що проходѐть скрізь кору головного мозку, котрі 

призначені длѐ сусідніх ділѐнок кори, і в такий спосіб їх послаблявати, а 

себе посилявати. Саме через це в залежності від того, наскільки 

потужна домінанта, залежить обраннѐ лядиноя варіанту рішеннѐ про 

те, чим займатисѐ в поточний момент. У свідомості лядини існую ціла 

низка домінант – своюрідних «вогнищ», кожна з ѐких маю перспективи 

актуалізації у визначений період. У той період, коли реалізуютьсѐ певна 
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домінанта, вона «відтѐгую» на себе нервові імпульси, що призначені длѐ 

інших домінант, послаблѐячи їх у такий спосіб, а себе посиляячи.  

Важливе практичне значеннѐ в розумінні сутності домінанти 

відіграю її атрибут, що пов’ѐзаний із темпоральноя фіксаціюя. У кожен 

момент свого життѐ особистість із різним ступенем усвідомленнѐ 

здійсняю вибір щодо того, чим зайнѐтисѐ «тут і зараз». Цей вибір 

зумовляютьсѐ не тільки ментальними, але й фізіологічними, 

психологічними, духовими та іншими факторами. І тут важливе 

значеннѐ маю методологіѐ мобілізації організму на мисленнѐ у 

визначений період у контексті задач забезпеченнѐ ефективності. 

У кожний визначений період своюї життюдіѐльності ѐк лядина, 

так і будь-ѐка інша жива істота маю зробити вибір між альтернативами 

щодо подальших дій. Такий вибір зумовляютьсѐ ступенем важливості: 

виконаннѐ одніюї функції вважаютьсѐ більш важливим, ніж інших. Тому 

виконаннѐ такої функції пригнічую інші функції, відставлѐю їх на другий 

план. Однак, попри спільності домінантного процесу лядей і тварин, 

відзначаюмо одну суттюву особливість саме лядини. Цѐ особливість 

пов’ѐзана з тим, що лядина маю можливості усвідомити, осмислити 

альтернативи, зважаячи не тільки на фізіологічні та психологічні 

фактори, але й зіставити альтернативи з точки зору раціональної 

доцільності, моралі, світоглѐдних установок тощо. І головну роль у 

цьому процесі відіграю мисленнѐ.  

Методологічним інструментом реалізації обраної лядиноя 

оптимальної альтернативи ю властивість домінанти бути  комплексом 

певних симптомів в усьому організмі, а не в певному визначеному 

місці. При цьому вона може трансформуватисѐ в будь-ѐкий 

індивідуальний психічний стан. Утвореннѐ домінанти не відбуваютьсѐ 

в лядському мозку – вона охопляю вся нервову систему. При цьому 

виділѐятьсѐ два типи домінант: «вищі» та «низькі» Другий тип маю 

виклячно фізіологічний зміст, а от перший тип складаю фізіологічну 

основу предметного пізнаннѐ та уваги і маю витоки в корі головного 

мозку. Тому лядина здатна спрѐмовувати своя увагу і в такий спосіб 

свідомо формувати домінанту, що відіграю вирішальну роль у 

мобілізації організму на мисленнѐ.  

І це маю вирішальне значеннѐ на першому етапі розробки факт-

карти. Задлѐ забезпеченнѐ достатньої повноти «розгортаннѐ» домінанти 

потрібно максимального локалізуватисѐ від будь-ѐких зовнішніх впливів, 

аби унеможливити «проникненнѐ» альтернативних домінант. 
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Другий етап. Виокремленнѐ інтелектуальних об’юктів та 

встановленнѐ між ними причинно-наслідкових відношень. 

«Розгортаннѐ» домінанти стимуляватиме дефолтну систему мозку 

утворявати думки щодо головного завданнѐ (Marcus, MacLeod, 

Snyder, Powers, Gusnard, Shulman).  

Ці думки ѐк інтелектуальні об’юкти реальності фіксуятьсѐ на папері 

в хаотичній послідовності без жодних стримулявальних намірів. Такий 

підхід сприѐтиме ѐкнайшвидшому «вивільнення» всіх можливих думок. 

Ступінь їх важливості визначати не рекомендуютьсѐ, оскільки на цьому 

етапі таку ступінь визначити не ю реальним. Натомість потрібно за 

допомогоя стрілок або інших графічних інструментів установити  

причинно-наслідкові зв’ѐзки між зафіксованими думками та відношеннѐ 

у вимірах юднаннѐ (кон’янкціѐ), роздільності (строга та нестрога 

диз’янкціѐ) й тотожності (еквіваленціѐ).  

Стимуляваннѐ домінанти на цьому етапі забезпечуютьсѐ свідомим 

керуваннѐм організму відповідно до емотивних та інтуїтивних імпульсів. 

Зокрема, рекомендуютьсѐ фізичне пересуваннѐ та несвідома візуальна 

зосередженість на інших (крім карти) оточуячих об’юктах. Але в разі 

виникненнѐ думок потрібно оперативне переведеннѐ їх у формат 

інтелектуальних об’юктів та фіксуваннѐ на факт-карті. 

Третій етап. Доповненнѐ. Фінал другого етапу позначаютьсѐ 

відповідноя редакціюя факт карти, ѐка може представлѐти собоя 

сукупність хаотично розташованих і зафіксованих письмово об’юктів із 

визначеними зв’ѐзками між ними. Перед третім етапом 

рекомендуютьсѐ зробити паузу, аби засвідчитисѐ, що всі можливі 

думки враховані, дефолтна система мозку відтворила всі можливі 

інтелектуальні об’юкти. У разі поѐви таких протѐгом паузи, їх потрібно 

зафіксувати додатково. Третій етап безпосередньо спрѐмований на те, 

аби доповнити карту об’юктами, ѐких не вистачаю длѐ виконаннѐ 

головного завданнѐ. У разі коректного виконаннѐ технології домінанта 

розгорнута на рівні, достатньому, аби знайти такі додаткові об’юкти в 

деталѐх, пов’ѐзаних із визначеними на другому етапі об’юктами. Ці 

деталі можуть надати додаткові імпульси длѐ розвитку думки на 

шлѐху до виконаннѐ головного завданнѐ. Цілком вірогідно, що з 

оглѐду на кількісні та ѐкісні показники додатково визначених об’юктів 

маю сенс розробити нову редакція факт-карти, котра більш адекватно 

відображатиме об’юктивну дійсність. Можливо, перезапис факт-карти 

буде доцільним здійснити більше, ніж два рази. Це залежить від 

складності завданнѐ, інтелектуальних та фізіологічних можливостей 
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особистості, а також рівнѐ дотриманнѐ технології факт-карт. У мозку 

на цьому етапі відбуваятьсѐ анатомічні зміни у формах становленнѐ 

нових відношень. Саме цей аспект ю визначальним в усьому процесі 

використаннѐ технології факт-карти, оскільки очікуютьсѐ формуваннѐ 

варіанту рішеннѐ щодо оптимальних дій. Такий варіант рішеннѐ Анрі 

Пуанкаре назвав «вирішальна думка» (Пуанкаре, 1983). Він 

передбачав, що в нашому мозку ю специфічний версифікатор красоти 

рішеннѐ, що ѐк у свідомість, так і в підсвідомість потраплѐять думки, 

що позначаютьсѐ витонченістя й цінністя. Як тільки це відбулосѐ, 

потрібно без пауз переходити до четвертого етапу. Необхідність у 

такий швидкості зумовляютьсѐ потребоя пов’ѐзати інтелектуальні 

об’юкти лядської  свідомості з реальністя.  

Четвертий етап. Тактична диспозиціѐ та перша діѐ. Факт-карти 

використовуятьсѐ під час аналізу складних процесів, що позначаятьсѐ 

невизначеністя оптимальних перспектив активності. Тому хибноя 

здаютьсѐ позиціѐ щодо визначеннѐ точної програми дій. Варто ставити 

завданнѐ розробки тактичної диспозиції – певної можливої 

послідовності дій та визначеннѐ попереднього змісту таких дій. Єдине, 

що потрібно визначити точно і змістовно – це перша діѐ. Тут вирішуятьсѐ 

одночасно три завданнѐ: оціняютьсѐ ситуаціѐ щодо відповідності 

інтелектуальних об’юктів факт-карти й об’юктивної дійсності; 

розпочинаютьсѐ процес коригуваннѐ факт-карти у процесі діѐльності з 

урахуваннѐм відповідних обставин; мінімізуятьсѐ ризики шлѐхом 

забезпеченнѐ максимальної адекватності мисленнѐ та реальності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Методами моделяваннѐ, спостереженнѐ та сходженнѐ від абстрактного 

до конкретного нами визначені змістові аспекти технології факт-карт у 

процесі підготовки академічної промови. Установлено концептуальну 

роль логічних аспектів академічної промови, ѐкі ю підставоя длѐ 

утвореннѐ концептуальної структури факт-карти. Об’юкти мисленнѐ, що 

використовуятьсѐ у процесі розробки факт-карт, ю відповідними 

формами мисленнѐ; установленнѐ характеру причинно-наслідкових, 

юднальних та розподільних відношень здійсняютьсѐ відповідно до 

законів мисленнѐ та правил побудови логічного доказу або 

спростуваннѐ. Представлено визначеннѐ ефективного мисленнѐ ѐк 

процесу руху до виокремленнѐ стратегічних і тактичних складових 

лядської діѐльності. Технологіѐ факт-карти описана шлѐхом 

характеристики кожного з чотирьох етапів її розробки. Установлено 

вплив фізіологічних, темпоральних та ментальних факторів, описано 
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зміст, характер та роль цього впливу. На першому етапі актуалізуютьсѐ 

проблема та активізуютьсѐ домінанта. Длѐ цього потрібно усвідомити 

головне завданнѐ та спрѐмувати мисленнѐ на його виконаннѐ 

(ментальний аспект етапу) й мобілізувати позаментальні ресурси 

організму на процес мисленнѐ (фізіологічний аспект етапу). На другому 

етапі розробник факт-карти виокремляю інтелектуальні об’юкти, 

установляю між ними причинно-наслідкові відношеннѐ й заповняю 

факт-карту письмовими та графічними символами. Третій етап 

безпосередньо спрѐмований на доповненнѐ карти об’юктами, ѐких не 

вистачаю длѐ виконаннѐ головного завданнѐ. У мозку на цьому етапі 

відбуваятьсѐ анатомічні зміни у формах становленнѐ нових відношень. 

Саме цей аспект ю визначальним у всьому процесі використаннѐ техно-

логії факт карти, оскільки очікуютьсѐ формуваннѐ варіанту рішеннѐ щодо 

оптимальних дій. На четвертому етапі визначаютьсѐ перша тактична діѐ й 

утворяютьсѐ диспозиціѐ щодо подальших практичних кроків.   

Нами доведена ефективність технології факт-карт у процесі 

утвореннѐ академічної промови. Перспективи подальших наукових 

досліджень вбачаятьсѐ в частині визначеннѐ способів упровадженнѐ 

факт-карти в науковий та навчально-виховний процес. Зокрема, 

технологіѐ факт-карт може бути корисноя у процесі розробки та 

викладаннѐ дисциплін «Риторика», «Академічна риторика», «Ораторсь-

ке мистецтво», «Академічне письмо». Цінність факт-карт позначаютьсѐ 

універсальністя ціюї технології: вона може бути використана не тільки в 

академічних аспектах, але й у будь-ѐких сферах професійної діѐльності, 

навіть у різноманітних процесах організації життюдіѐльності особистості. 
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SUMMARY 
Tulyakov Oleg, Tuliakova Alisa. Fact-map technology in the process of 

preparing an effective academic speech.  
Using the methods of modeling, observation and ascent from the abstract to 

the concrete, we identified the semantic aspects of fact-map technology in the process 
of preparing an academic speech. The conceptual role of logical aspects of academic 
speech is established. Objects of thought used in the process of developing fact maps 
are appropriate forms of thinking; establishing the nature of causal, connecting and 
distributive relations is carried out in accordance with the laws of thought and the rules 
of construction of logical proof or refutation. The definition of effective thinking as a 
process of movement to identify strategic and tactical components of human activity is 
presented. The fact-map technology is described by characterizing each of the four 
stages of its development. The influence of physiological, temporal and mental factors 
is established, the content, character and role of this influence are described. At the 
first stage, the problem is actualized and the dominant is activated. To do this, you 
need to understand the main task and direct thinking to its implementation (mental 
aspect of the stage) and mobilize non-mental resources of the body for the thinking 
process (physiological aspect of the stage). In the second stage, the fact-map developer 
identifies intellectual objects, establishes causal relationships between them, and fills in 
the fact-map with written and graphic symbols. The third stage is directly aimed at 
supplementing the map with objects that are not enough to perform the main task. In 
the brain at this stage there are anatomical changes in the forms of new relationships. 
This aspect is decisive in the whole process of using the fact map technology, as it is 
expected to form a solution for optimal action. At the fourth stage, the first tactical 
action is determined and a disposition is formed regarding further activities. 

We have proved the effectiveness of fact-card technology in the process of 
forming an academic speech. Prospects for further research are seen in the definition of 
ways to implement the fact-map in the scientific and educational process. In particular, 
fact-card technology can be useful in the development and teaching of disciplines 
“Rhetoric”, “Academic Rhetoric”, “Public Speaking”, “Academic Writing”. The value of 
fact-cards is characterized by the universality of this technology: it can be used not only 
in academic aspects, but also in any field of professional activity, even in various 
processes of organizing the life of the individual. 

Key words: academic speech, effective thinking, fact-map, dominant, “Miller’s 
number”. 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

У статті обґрунтовано модель професійної підготовки майбутніх 
фахівців лісового господарства, ѐка складаютьсѐ з ціле-методологічного (мета, 
завданнѐ, підходи, принципи), змістово-організаційного (зміст, форми, методи, 
технології) і результативно-критеріального (критерії, показники, рівні, оцінні 
методи й засоби, результати діѐльності) блоків. Виокремлено особливості 
моделі, зокрема взаюмовизначеннѐ ефективності кожного її елемента щодо 
іншого елементу (умови здійсненнѐ педагогічного забезпеченнѐ передуять 
концептуальній спрѐмованості цього процесу, виступаять апріорним 
чинником реального досѐгненнѐ результату – сформованості особистості 
фахівцѐ лісового господарства, що володію творчоя індивідуальністя, 
професійноя спроможністя й мотиваціюя до самовизначеннѐ.  

Ключові слова: модель, професійна підготовка, майбутні фахівці, лісове 
господарство, ціле-методологічний, змістово-організаційний, результативно-
критеріальний, блоки. 

 

Постановка проблеми. Необхідність розробленнѐ моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства до 

професійної діѐльності й актуальність її апробації в освітньому процесі 

закладів вищої освіти зумовлені низкоя загальних, зовнішніх щодо 

освітнього процесу умов, що характеризуять суспільство на сучасному 

етапі його впливу на професійну підготовку фахівців. Це: усвідомленнѐ 

фундаментальної ролі освіти в суспільному розвиткові, зростаннѐ 

обсѐгів інформації, розвиток інноваційних технологій, становленнѐ 

громадѐнського суспільства тощо. 

У педагогічній науці моделяютьсѐ ѐк зміст освіти, так і навчальна 

діѐльність. Љрім того, моделяваннѐ застосовуютьсѐ длѐ логічного 

впорѐдкуваннѐ навчального матеріалу, побудови семантичних схем, 

поданнѐ навчальної інформації в наочній формі. 

Питаннѐм моделяваннѐ, ѐке здійсняютьсѐ у процесі 

дослідженнѐ ѐвищ, що відносѐтьсѐ до різних сфер діѐльності, 

присвѐчені роботи Важинського, 2016, Грабченко, 2009, Љаламбет, 

2015, Љонверського, 2010, Љустовської, 2005, Шевчук, 2016. На думку 

науковців, моделяваннѐ ѐк один із методів пізнаннѐ навколишнього 

світу, спираячись на загальні діалектичні закони розвитку живої і 

неживої природи, загальний зв’ѐзок ѐвищ і їх взаюмозумовленість, даю 
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можливість виділити властивості й ознаки досліджуваного об’юкта, 

визначити вплив чинників, підкреслити основні умови дослідженнѐ. 

У педагогіці моделі використовуятьсѐ ѐк метод дослідженнѐ 

(длѐ поѐсненнѐ, вивченнѐ, уточненнѐ досліджуваного педагогічного 

об’юкта) і ѐк інструмент (аналіз моделі педагогічного об’юкта дозволѐю 

впливати на його побудову чи функціонуваннѐ). 

Саме педагогічна модель дозволѐю зосередити вся увагу на 

найбільш значущих та істотних длѐ об’юкта властивостѐх, оскільки 

наочно показую залежність між елементами досліджуваного процесу, 

відображаю кінцеву мету професійної підготовки майбутніх фахівців 

лісового господарства, служить підставоя длѐ визначеннѐ змісту, 

форм, методів, технологій забезпеченнѐ цього процесу. 

Аналіз актуальних досліджень. Оглѐд дотичних педагогічних 

моделей (формуваннѐ мовнокомунікативної компетентності 

майбутніх фахівців лісотехнічних спеціальностей (Гриджук, 2017), 

формуваннѐ дослідницької компетентності майбутніх фахівців у 

процесі професійної підготовки (Головань, 2012), професійна 

підготовка майбутніх менеджерів в університетах аграрного профіля 

(Љаричковський, 2018), підготовка майбутніх кваліфікованих 

робітників лісового господарства (Вдовенко, 2007), формуваннѐ 

управлінської культури майбутніх фахівців лісогосподарської галузі 

(Яшник, 2018), формуваннѐ управлінської компетентності майбутніх 

магістрів лісового господарства (Макодзей, 2011), формуваннѐ 

екологічної компетентності техніків лісового господарства в 

лісотехнічних коледжах (Стрижак, 2017), виробниче навчаннѐ 

майбутніх фахівців аграрно-інженерного напрѐму (Дуганець, 2016), 

екологічна підготовка фахівців сільського господарства (Онопріюнко, 

2011) дозволѐю виділити основні етапи моделяваннѐ педагогічного 

процесу: виѐвленнѐ характерних ознак реальних процесів і їх 

тенденцій; обґрунтуваннѐ й формуляваннѐ клячової ідеї оновленнѐ; 

уѐвне компонуваннѐ об’юктів, ѐкі зазнали зміни. 

Під час побудови моделі професійної підготовки майбутніх 

фахівців лісового господарства враховувалисѐ теоретичні основи, 

можливість практики використаннѐ моделяваннѐ в сучасній науці. З 

цього випливаю, що створеннѐ моделі професійної підготовки 

майбутнього фахівцѐ лісового господарства вимагаю аналітичного 

опису.  

Модель професійної підготовки майбутнього фахівцѐ лісового 

господарства ґрунтуютьсѐ на тому, що: 
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- зміст навчаннѐ раціонально структуруютьсѐ з метоя 

формуваннѐ актуально-затребуваних особистісно-значущих 

професійних ѐкостей майбутніх фахівців лісового господарства; 

- у здобувачів формуютьсѐ уѐвленнѐ про соціальну значущість 

обраної професії; 

- в освітньому процесі використовуять ефективні методики 

навчаннѐ, адекватні цілѐм професійної підготовки; 

- реструктуруваннѐ навчального процесу відображаю специфічні 

регіональні потреби в ефективній підготовці фахівців лісового 

господарства. 

Мета статті – обґрунтувати модель професійної підготовки 

майбутніх фахівців лісового господарства. 

Виклад основного матеріалу. Виходѐчи з принципу методу 

моделяваннѐ (наочності), зроблено спробу опису моделі професійної 

підготовки майбутнього фахівцѐ лісового господарства, ѐка, на наш 

поглѐд, даю підставу длѐ розширеннѐ всього діапазону показників 

ефективності перетворень процесу їхньої професійної підготовки. 

Модель представлѐютьсѐ у виглѐді синергетичної структури, що 

складаютьсѐ з ціле-методологічного (мета, завданнѐ, підходи, 

принципи), змістово-організаційного (зміст, форми, методи, 

технології) і результативно-критеріального (критерії, показники, рівні 

готовності майбутніх фахівців лісового господарства до професійної 

діѐльності, оцінні методи й засоби, результати діѐльності) блоків. 

На наш поглѐд, кожен із цих блоків моделі, виконуячи свої 

функції, маячи специфічний зміст і методичні особливості, спрѐмований 

на вирішеннѐ завданнѐ дослідженнѐ: ціле-методологічний і змістово-

організаційний блоки допомагаять вирішувати завданнѐ виѐвленнѐ 

змісту, структури й функцій професійної підготовки майбутніх фахівців 

лісового господарства ѐк освітнього результату ціюї підготовки в закладах 

вищої освіти, сприѐять обґрунтування процесуально-технологічних 

характеристик їх підготовки; результативно-критеріальний даю 

можливість розробити критеріально-діагностичний інструментарій 

моніторингу професійної підготовки. 

Виділеннѐ ціле-методологічного блоку зумовлено модернізаціюя 

освіти й соціальним замовленнѐм, необхідністя усвідомленнѐ мети 

діѐльності фахівців лісового господарства через вибір способів, дій.  

Вимогами до постановки цілей ю те, що цілі повинні відображати 

соціальне замовленнѐ суспільства; під час постановки цілей варто 

враховувати рівень розвитку пізнавальних здібностей здобувачів, 
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психологічні особливості, морально-інтелектуальну готовність їх до дії; 

цілі повинні мати іюрархічний, системний, безперервний характер; 

конкретизаціѐ цілей досѐгаютьсѐ чітким описом майбутніх дій 

здобувачів (Грабченко, 2009; Љустовської, 2005). 

Відтак, мета професійної підготовки майбутніх фахівців лісового 

господарства полѐгаю в тому, що навчаннѐ повинно мати длѐ них 

життювий, практично усвідомлений сенс. Постановка такої кінцевої мети, 

ѐк готовність майбутніх фахівців лісового господарства до професійної 

діѐльності дозволѐю визначити її ѐк ціль, що безпосередньо спрѐмовую і 

регуляю діѐльність. У процесі досѐгненнѐ мети здійсняютьсѐ 

формуваннѐ, вибір та конкретизаціѐ значної кількості проміжних цілей, 

спрѐмованих на досѐгненнѐ усвідомлених результатів, зумовлених 

реальними навчальними і професійними інтересами, до ѐких можна 

віднести, наприклад: а) отриманнѐ фахових знань длѐ обробленнѐ 

документів та їх застосуваннѐ у процесі вивченнѐ фахових дисциплін; 

б) засвоюннѐ способів пошуку інформації навчального і професійного 

характеру з використаннѐм пошукових систем мережі Інтернет; 

в) оволодіннѐ засобами прикладних програм длѐ обробленнѐ 

експериментальних лісогосподарських даних і проведеннѐ на їх основі 

статистичного аналізу. 

Отже, ціле-методологічний блок дозволѐю виділити часткові цілі 

професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства: 

задоволеннѐ соціальних і професійних потреб; оволодіннѐ професійноя 

діѐльністя; оволодіннѐ професійними знаннѐми, уміннѐми, навичками; 

розвиток професійно значущих особистісних ѐкостей; розвиток інтересу 

до професії й самоосвіти, активізаціѐ інформаційно-технологічної 

діѐльності здобувача, визначеннѐ шлѐхів досѐгненнѐ цілей, що 

припускаю інтеграція їх освітньої, професійної, загальнокультурної та 

інших видів життюдіѐльності з внутрішнім світом (насамперед, з духовно-

ціннісними оріюнтаціѐми), оскільки сучасне суспільство потребую 

фахівцѐ, ѐкий володію високим рівнем компетентності. 

У ході проюктуваннѐ моделі визначено завданнѐ, вирішеннѐ ѐких 

забезпечую досѐгненнѐ поставленої мети: діагностувати початковий стан 

готовності до професійної діѐльності; здійснити відбір форм і методів 

освітнього процесу з оріюнтаціюя на майбутня професія; забезпечити 

реалізація взаюмозв’ѐзку аудиторної і позааудиторної діѐльності 

здобувачів у напрѐмі формуваннѐ й розвитку індивідуального стиля 

діѐльності; здійснити диференціація та індивідуалізація формуваннѐ 

їхніх професійних ціннісних оріюнтацій, знань та вмінь; оцінити 
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результати дослідно-експериментальної роботи, визначити 

результативність підготовки майбутніх фахівців лісового господарства. 

Ціле-методологічний блок моделі містить методологічні підходи 

та принципи. Методологічними засадами нашого дослідженнѐ ю 

системний, синергетичний, особистісно-оріюнтований, аксіологічний, 

компетентнісний, інтеграційний, професійно-когнітивний підходи.  

У дослідженні систему загальнодидактичних принципів утворя-

ять принципи: науковості, систематичності й послідовності, доступності, 

наочності, емоційності, свідомості, активності та самостійності, зв’ѐзку 

теорії з практикоя, міцності. До специфічних принципів віднесено: 

диференціації та індивідуалізації, оптимальності, професійної 

спрѐмованості, активності й самостійності, цілеспрѐмованості.  

Необхідність виділеннѐ змістово-організаційного блоку 

диктуютьсѐ тим, що відбір форм і методів впливу, а також визначеннѐ 

технологій успішного формуваннѐ готовності майбутніх фахівців до 

професійної діѐльності, спрѐмовую освітній процес, діѐльність 

викладача і здобувачів на найбільш повну реалізація поставлених 

цілей і завдань процесу їх підготовки, спрѐмованої, у своя чергу, на 

формуваннѐ професійної компетентності та готовності до професійної 

діѐльності. Цей блок представлений у моделі етапами, змістом, 

формами, методами, технологіѐми професійної підготовки здобувачів 

у межах навчально-професійної діѐльності, діѐльності в період 

практики і наукової діѐльності (Љаричковський, 2018; Макодзей, 2011). 

Акцентуячи увагу на організації професійної підготовки 

майбутніх фахівців лісового господарства, слід зазначити, що цей 

процес повинен проходити три етапи: пошуково-дослідницький, 

діѐльнісно-технологічний, рефлексивно-коригувальний.  

На першому етапі (пошуково-дослідницькому) здійсняваласѐ 

постановка цілей і завдань дослідженнѐ, визначаласѐ його програма і 

методика, аналізувавсѐ вітчизнѐний і зарубіжний досвід підготовки 

фахівців лісового господарства, визначавсѐ початковий стан готовності 

майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діѐльності та 

сформованість у першокурсників професійних інтересів у процесі 

пілотажного дослідженнѐ й констатувального експерименту.  

На другому етапі – діѐльнісно-технологічному – уточнені 

особливості створеннѐ оптимальних умов длѐ професійної підготовки 

майбутніх фахівців лісового господарства, здійснявалосѐ послідовне 

формуваннѐ готовності майбутніх фахівців лісового господарства до 

професійної діѐльності засобами активних методів навчаннѐ, 
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інноваційних форм, інтерактивних технологій у межах формувального 

експерименту.  

На третьому етапі – рефлексивно-коригувальному – 

проводилосѐ формуваннѐ здатностей здобувачів аналізувати, 

оцінявати, корегувати і прогнозувати результати професійної 

підготовки з ОП, експериментальна перевірка гіпотези дослідженнѐ й 

ефективності запропонованих методів та підходів, апробаціѐ моделі 

підготовки майбутніх фахівців лісогосподарського профіля.  

Центральноя ланкоя між метоя і результатом професійної 

підготовки майбутніх фахівців лісового господарства ю зміст освіти, 

відображений у змісті навчального матеріалу. Цѐ обставина зумовляю 

виділеннѐ у змістово-організаційному блокові системоутворявального 

компоненту – змістового. 

Змістовий компонент моделі визначаю зміст професійної 

підготовки майбутніх фахівців лісового господарства, що ѐвлѐю собоя 

рух від поставлених цілей до конкретних результатів шлѐхом 

забезпеченнѐ цілісності процесу навчаннѐ.  

Відповідно до принципу юдності змістового і процесуального 

аспектів навчаннѐ, змістовий компонент моделі нерозривно 

пов’ѐзаний із компонентом організаційним. 

Уведеннѐ варіативних дисциплін та їх чергуваннѐ із 

нормативними дисциплінами гуманітарного циклу державного 

освітнього стандарту може виѐвитисѐ результативним засобом 

розвитку самовизначеннѐ особистості, професійних, особистісних і 

моральних ѐкостей, адаптації особистості до продуктивної 

професійної діѐльності.  

Проведений аналіз структури змісту освіти дозволив установити, 

що одним із переважаячих напрѐмів у процесі здійсненнѐ 

міжпредметних зв’ѐзків ю перенесеннѐ компонентів наукових знань і 

транслѐціѐ способів діѐльності з одних дисциплін в інші. Послідовна 

реалізаціѐ міжпредметних зв’ѐзків впливаю на виникненнѐ потреби в 

переході на певний етап до дидактичного синтезу, ѐк більш високого 

рівнѐ інтеграції змісту освіти, що зумовляю не тільки змістову 

інтеграція навчальних предметів, а й процесуальний синтез, що 

передбачаю, насамперед, інтеграція форм навчальних занѐть, а також 

методів і засобів навчаннѐ. 

Основним інтегруячим чинником у даному випадку ю загальний 

об’юкт дослідженнѐ, що вивчаютьсѐ одночасно з позицій навчальних 

дисциплін, що належаать до різних наукових напрѐмів. Специфіка 
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навчаннѐ дисциплін професійної підготовки дозволѐю розглѐдати 

функціональні можливості фахового матеріалу на основі вирішеннѐ 

проблемних професійних ситуацій, пов’ѐзаних із обробкоя 

інформації, використовуячи залученнѐ в ѐкості прикладів конкретних 

даних спеціальності. У ході цього вироблѐютьсѐ нове перспективне 

знаннѐ, що відображаю особливості кожної дисципліни й наочно 

представлѐю професійну значимість досліджуваного матеріалу, що 

викликаю посиленнѐ мотивації і сприѐю підвищення ефективності 

навчаннѐ (Яшник, 2018; Стрижак, 2017). 

У кожній дисципліні гуманітарного циклу державного стандарту, 

крім основного змісту, виділѐятьсѐ теми й питаннѐ, спрѐмовані на 

формуваннѐ професійних і особистісних ѐкостей майбутніх фахівців. 

Фахові дисципліни повністя спрѐмовані на отриманнѐ знань і 

навичок, що допомагаять розкритисѐ у професійній діѐльності. Љожна 

дисципліна містить теоретичні і практичні розділи, ѐкі передбачаять 

формуваннѐ у здобувачів особистісних ѐкостей, самовдосконаленнѐ, а 

також подальше формуваннѐ навичок практичної діѐльності, необхідних 

майбутнім фахівцѐм длѐ подальшої успішної професійної реалізації. 

Функціѐми організаційного компонента моделі ю побудова 

навчального процесу відповідно до логіки змісту освіти, вибір форми 

навчального занѐттѐ з основної дидактичної мети, визначеннѐ 

структурних характеристик інтеграційних процесів. Цей компонент 

поюдную дії, пов’ѐзані з вибором засобів педагогічних комунікацій, звідси 

інтегрований підхід передбачаю ефект від реалізації оновленого змісту 

навчаннѐ, застосуваннѐ сукупності способів, прийомів, засобів та 

організаційних форм. 

Модель професійної підготовки майбутніх фахівців лісового 

господарства передбачаю використаннѐ найпродуктивніших 

інструментальних засобів (інноваційних форм, активних методів 

навчаннѐ, інтерактивних технологій). 

У процесі професійної підготовки майбутніх фахівців лісового 

господарства в аудиторній діѐльності використано такі форми 

аудиторної роботи: лекції (проблемна лекціѐ, лекціѐ-візуалізаціѐ, 

бінарна лекціѐ тощо), семінари (семінар-бесіда, семінар-дискусіѐ, 

семінар-конференціѐ, семінар-симпозіум, семінар-диспут тощо), 

лабораторно-практичні занѐттѐ, самостійну та індивідуальну роботу, 

навчально-дослідницьку роботу здобувачів (курсові роботи, навчальні і 

виробничі практики), захист творчих проюктів тощо; позааудиторну 

діѐльність: олімпіади, пізнавальні вікторини, наукові студентські 
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конференції, зустрічі, клуби за інтересами, презентації інноваційних 

технологій, проюктів, зустрічі з фахівцѐми лісового господарства, екскурсії 

на лісогосподарські підприюмства, у фермерські господарства тощо. 

Застосуваннѐ таких форм роботи, ѐкі розширяять коло 

спілкуваннѐ, навчаять діалогічному стиля і співпраці, розвиваять 

безпосередність і природність у поведінці, незалежність, стимуляять 

позитивну соціальну активність здобувачів, прагненнѐ до 

самовдосконаленнѐ, особистісного росту, призводить до набуттѐ 

навичок вибудовуваннѐ цілей і перспектив професійного зростаннѐ, 

формуваннѐ активної громадѐнської позиції. 

Методи активного навчаннѐ (побудова індивідуального маршруту, 

створеннѐ ситуацій, проблем, що вимагаять власної оцінки, а потім 

обговореннѐ отриманих первинних результатів в обстановці довірливої 

бесіди, вільного вираженнѐ власних оцінок (тим самим вироблѐютьсѐ 

коригувальний вплив); вирішеннѐ конкретних завдань: передбачаютьсѐ 

опис різних ситуацій, що маять вид завданнѐ, і пропонуютьсѐ скласти 

проюкт їх вирішеннѐ й реалізувати його (освітні ситуації, очікувані в 

майбутній професійній діѐльності, що вимагаять психологічних знань і 

навичок, моральної поведінки, диспути, дискусії). 

Застосуваннѐ педагогічних технологій здійснявалосѐ за 

принципом інтеграції, ѐкий дозволѐю мобільно впроваджувати їх в 

особистісну взаюмодія здобувачів і в різні сфери освітнього процесу.  

Різноманітність технологій розширяю можливості активізації 

прагненнѐ здобувачів до професійного самовираженнѐ, саморозвитку 

й самовдосконаленнѐ, вкляченнѐ суб’юктів у значущу длѐ них 

діѐльність і спілкуваннѐ, дозволѐю актуалізувати і персоналізувати 

професійну підготовку длѐ вирішеннѐ завдань професійного та 

особистісного становленнѐ всіх без винѐтку суб’юктів. 

Вибір тіюї чи іншої технології зумовлений, насамперед, цілѐми і 

змістом конкретних дисциплін, що враховую не суперечливість 

технологій, а інтеграція освітніх технологій. 

Нами застосовано такі технології: проблемного навчаннѐ, 

модульного навчаннѐ, проюктного навчаннѐ, інформаційно-

комунікаційні тощо. 

Відмінними рисами технології проблемного навчаннѐ ю 

оріюнтаціѐ на самостійне набуттѐ знань здобувачами у процесі 

вирішеннѐ навчальних проблем, розвиток їхнього творчого мисленнѐ 

й пізнавальної активності. Основними методами навчаннѐ, ѐкі 
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застосовувалисѐ в межах даної технології, ю проблемний виклад, 

частково-пошуковий і дослідницький методи. 

Під час використаннѐ проблемного викладу завданнѐ ставить і 

вирішую педагог, а здобувачі віртуально присутні у відкритій лабораторії 

пошуку, висуваять свої міркуваннѐ й формуять свою ставленнѐ до 

досліджуваного ѐвища. Так, в експериментальних групах із різних 

дисциплін були проведені проблемні лекції «Чи можна обійтисѐ без 

лісу», «Лісогосподарське виробництво – проблема чи необхідність?». 

Частково-пошуковий (евристичний) метод проблемного навчаннѐ 

передбачаю активне залученнѐ здобувачів до процесу вирішеннѐ 

проблеми, поділеної на підпроблеми, завданнѐ, питаннѐ. Процес 

діѐльності передбачав: рішеннѐ задач, бесіди, аналіз ситуацій під 

керівництвом викладача. Прикладами частково-пошукового методу 

проблемного навчаннѐ ю занѐттѐ з вирішеннѐ задач, аналіз ситуацій, що 

маять екологічне значеннѐ длѐ лісогосподарського виробництва.  

Дослідницький метод проблемного навчаннѐ вимагаю повної са-

мостійності здобувачів. Його особливістя ю поступовий перехід від іміта-

ції наукового до власне наукового або науково-практичного пошуку. Цей 

метод отримав розвиток від самостійного виконаннѐ лабораторних ро-

біт пошукового характеру до самостійної науково-дослідницької роботи. 

Значні можливості у професійній підготовці здобувачів маять 

ігрові технології. Так, післѐ вивченнѐ теми «Організаціѐ 

лісогосподарського виробництва» передбачено проведеннѐ гри 

«Острівний лісовий масив». Участь у цій грі дозволѐю здобувачам 

застосувати знаннѐ законів природи, сприѐю розвиткові логічного 

мисленнѐ, розвиваю вміннѐ працявати в мікрогрупах, коректно 

оцінявати інформація й обирати обґрунтоване відповідальне рішеннѐ. 

З названоя технологіюя успішно поюднуютьсѐ технологіѐ 

модульного навчаннѐ, ѐка передбачаю паритет, суб’юкт-суб’юктну 

взаюмодія викладача і здобувачів, що здійсняютьсѐ на основі 

модулів – функціональних цільових блоків, у ѐких навчальний зміст і 

технологіѐ оволодіннѐ ним об’юднані в цілісну систему. 

У дослідженні використовуваласѐ розроблена за модульноя 

технологіюя програма дисципліни: «Інформаційні технології в 

лісовому господарстві». 

Значний дидактичний потенціал длѐ підготовки майбутніх 

фахівців лісового господарства маю технологіѐ проюктного навчаннѐ, 

ѐка довела ефективність під час вивченнѐ фахових дисциплін. У її 

основі лежить використаннѐ методу проюктів, спрѐмованого на 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

134 

детальне розробленнѐ наукової або практичної проблеми, що 

повинна завершитисѐ цілком реальним, відчутним результатом. 

Результативно-критеріальний блок моделі відображаю ефектив-

ність процесу підготовки майбутніх фахівців лісового господарства, 

характеризую досѐгнуті результати навчаннѐ відповідно до поставлених 

цілей. Цей блок поюдную критерії, рівні, показники готовності майбутніх 

фахівців лісового господарства до професійної діѐльності. 

Як освітній результат, під ѐким розуміюмо ѐкісні зміни, що 

відбуваятьсѐ у процесі навчаннѐ, виступаю особистість майбутнього 

фахівцѐ лісового господарства, готового до продуктивної професійної 

діѐльності, ѐкий володію певним рівнем професійної компетентності.  

Результативне здійсненнѐ процесу підготовки майбутніх 

фахівців лісового господарства забезпечувалосѐ педагогічноя 

діагностикоя, аналізом, оцінкоя й обліком отриманих даних. 

До засобів, що дозволѐять виконувати діагностику і контроль 

результатів підготовки майбутніх фахівців лісового господарства, 

належать такі оцінні матеріали, ѐк тести, контрольні завданнѐ, анкети. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Підбиваячи підсумок теоретичного обґрунтуваннѐ моделі професійної 

підготовки майбутніх фахівців лісового господарства, відзначимо 

деѐкі, принципово важливі, на наш поглѐд, аспекти. 

По-перше, модель представлѐютьсѐ у виглѐді синергетичної 

структури, що складаютьсѐ з ціле-методологічного (мета, завданнѐ, 

підходи, принципи), змістово-організаційного (зміст, форми, методи, 

технології) і результативно-критеріального (критерії, показники, рівні 

готовності майбутніх фахівців лісового господарства до професійної 

діѐльності, оцінні методи й засоби, результати діѐльності) блоків. 

По-друге, особливістя моделі ю взаюмовизначеннѐ ефективності 

кожного її елемента щодо іншого елементу. Так, умови здійсненнѐ 

педагогічного забезпеченнѐ передуять концептуальній спрѐмованості 

цього процесу, виступаять апріорним чинником реального 

досѐгненнѐ результату – сформованості особистості фахівцѐ лісового 

господарства, що володію творчоя індивідуальністя, професійноя 

спроможністя й мотиваціюя до самовизначеннѐ. 

По-третю, сукупність елементів змістово-технологічного забезпе-

ченнѐ професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства 

забезпечуютьсѐ логікоя послідовного збагаченнѐ творчої діѐльності 

суб’юктів освітнього процесу, ѐка маю особливий проѐв у кожному 

елементі. 
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По-четверте, основним принципом реалізації моделі ю 

регіонально-оріюнтована навчальна програма кожної дисципліни, що 

характеризую інтеграція варіативних і нормативних дисциплін. На 

підставі даних програм створяютьсѐ раціонально структурована 

навчальна діѐльність, що маю розумне поюднаннѐ дисциплін 

варіативних і нормативних дисциплін, спрѐмована на формуваннѐ 

особистісних і професійних ѐкостей майбутніх фахівців. 

Реалізаціѐ моделі в освітньому процесі дозволѐю постійно 

знаходити нові, більш ефективні методи, способи, прийоми 

професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства. 

Перспективу подальших досліджень вбачаюмо в розробці 

програми професійної підготовки майбутніх фахівців лісового 

господарства до професійної діѐльності, спрѐмованої на організація 

освітньо-формувальної взаюмодії суб’юктів педагогічної діѐльності, у 

ѐкій здобувач виступаю суб’юктом навчальної та професійної 

діѐльності, прагне до особистісного та професійного вдосконаленнѐ. 
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SUMMARY 
Khryk Vasyl. Model of professional training of future forestry specialists. 
The article substantiates the model of professional training of future forestry 

specialists, which consists of versatile-methodological (purpose, tasks, approaches, 
principles), content-organizational (content, forms, methods, technologies) and result-
criteria (criteria, indicators, levels of future forestry professionals’ readiness to 
professional activities, evaluation methods and tools, results of activities) blocks. The 
features of the model, in particular the mutual determination of the effectiveness of 
each of its elements in relation to another element (conditions of pedagogical support 
precede the conceptual orientation of this process, are a priori factor of real 
achievement – formation of the personality of a forestry specialist with creative 
personality, professional ability and motivation for self-determination). It is proved that 
the model of professional training of the future forestry specialist is based on the fact 
that the content of training is rationally structured in order to form relevant and in-
demand personally significant professional qualities of future forestry specialists; 
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applicants form an idea of the social significance of the chosen profession; in the 
educational process they use effective teaching methods, adequate to the goals of 
professional training; the restructuring of the educational process reflects the specific 
regional needs for effective training of forestry specialists. It is established that the set 
of elements of content-technological support of professional training of future forestry 
specialists is provided by the logic of consistent enrichment of creative activity of the 
subjects of the educational process, which has a special manifestation in each element. 
Characterizing the integration of variable and normative disciplines is aimed at forming 
the personal and professional qualities of future specialists. It is proved that 
implementation of the model in the educational process allows to constantly find new, 
more effective methods, ways, techniques of training future forestry professionals. 

Key words: model, professional training, future specialists, forestry, versatile-
methodological, content-organizational, result-criteria, blocks. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
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На основі аналізу наукових пошуків вітчизнѐних учених із проблеми 
дослідженнѐ, власного досвіду викладацької діѐльності в педагогічному закладі 
вищої освіти, ураховуячи результати опитуваннѐ науково-педагогічних 
працівників та експертного оціняваннѐ, нами визначено педагогічні умови 
формуваннѐ екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі 
фахової підготовки. У процесі виѐвленнѐ й обґрунтуваннѐ педагогічних умов 
формуваннѐ екологічної компетентності майбутніх учителів біології 
враховувано: сутність і зміст досліджуваної здатності; забезпеченнѐ впливу на всі 
структурно-функціональні компоненти екокомпетентності; узгодженість із 
виокремленими педагогічними закономірностѐми і принципами; загальні підходи 
до організації та здійсненнѐ фахової підготовки майбутніх учителів біології. 

Ключові слова: компетентність, екологічна компетентність, умови, 
педагогічні умови, майбутні вчителі біології. 

 

Постановка проблеми. Ринок праці в сучасних умовах потребую 

педагогічних працівників, здатних працявати в умовах, що постійно 

зміняятьсѐ і розвиваятьсѐ, опановувати й активно втілявати у практику 

екологічні імперативи. Суспільний запит пов’ѐзаний із педагогічноя 

затребуваністя у фахівцѐх, здатних сформувати й розвивати екологічну 

грамотність, культуру молоді. Розв’ѐзати це завданнѐ здатні, передовсім, 

екокомпетентні вчителі біології, фахова підготовка ѐких здійсняютьсѐ 

планомірно та системно. Ефективність реалізації системи формуваннѐ 

екологічної компетентності майбутніх учителів біології залежить від 
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дотриманнѐ низки педагогічних умов, ѐкі сприѐять досѐгнення цілей і 

втілення завдань окресленої проблеми.  

Наукові розвідки з проблеми визначеннѐ педагогічних умов 

удосконаленнѐ фахової підготовки майбутніх учителів біології 

належать М. Білѐнській, Ю. Бойчуку, В. Гончаруку, Н. Грицай, 

І. Љореневій, О. Молчаняк, Р. Романяк, С. Рудишину, Л. Титаренко, 

В. Самілик, Ю. Солоній, І. Сѐській, І. Фурсі, Ю. Шапрану, І. Шмиголь та 

ін. Незважаячи на вагомий внесок науковців у дослідженнѐ 

зазначеної вище проблеми, результати вивченнѐ стану її теоретичної 

та практичної розробленості свідчать про необхідність продовженнѐ 

наукового пошуку у визначеному напрѐмі. 

Аналіз актуальних досліджень. З оглѐду на проблему 

дослідженнѐ важливо звернутисѐ до наукового доробку вчених, ѐкі 

обґрунтовуять педагогічні умови, що впливаять на ефективність і 

результативність професійної підготовки майбутніх учителів біології. Так, 

І. Сѐська обґрунтовую систему взаюмозв’ѐзаних педагогічних умов, ѐкі 

забезпечуять результативність процесу формуваннѐ екологічної 

компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін. 

Пропонована система ю дворівневоя і враховую зовнішні і внутрішні 

чинники (Сѐська, 2021, с. 235). 

Аналогічний підхід до визначеннѐ педагогічних умов 

формуваннѐ екологічної компетентності студентів біологічних 

спеціальностей простежуютьсѐ і в дослідженні Л. Титаренко. Учена 

доводить уплив педагогічних умов на кожний структурно-

функціональний складник екологічної компетентності здобувачів 

вищої освіти біологічного профіля (Титаренко, 2007, с. 115). 

У наукових розвідках І. Љореневої виокремлено й розкрито 

низку педагогічних умов підготовки майбутніх учителів біології до 

реалізації функцій освіти длѐ сталого розвитку. ѐк-от: оновленнѐ змісту 

професійної підготовки майбутніх учителів біології на основі введеннѐ 

контенту сталого розвитку та освіти длѐ сталого розвитку; активізаціѐ 

діѐльності студентів на основі розвитку системного й критичного 

мисленнѐ, широкого використаннѐ ІЉТ, сучасних активних та 

інтерактивних технологій, методів, прийомів і групових форм 

організації діѐльності; екологізаціѐ освітнього процесу та створеннѐ 

екооріюнтованого освітнього середовища; забезпеченнѐ 

цілеспрѐмованої підтримки процесу формуваннѐ досліджуваної 

компетентності системоя виховної роботи; координаціѐ діѐльності 

педагогів із формуваннѐ здатності розуміти й реалізовувати стратегія 
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сталого розвитку лядства в процесі професійної діѐльності на основі 

їхньої професійної міжособистісної взаюмодії (Љоренева, 2020, с. 242). 

Результатом наукового пошуку М. Білѐнської ю педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної 

діѐльності в закладах загальної середньої освіти: використаннѐ 

сучасних педагогічних технологій і їх відповідність меті й завданнѐм 

професійної підготовки педагогів; реалізаціѐ міжпредметних зв’ѐзків; 

удосконаленнѐ змісту підготовки студентів за рахунок упровадженнѐ 

вибіркових курсів еколого-педагогічного спрѐмуваннѐ; розробленнѐ й 

використаннѐ дидактичних матеріалів длѐ організації самостійної 

роботи студентів; організаціѐ еколого-освітнього середовища в 

закладі освіти длѐ всіх учасників освітнього процесу; використаннѐ 

творчих завдань еколого-педагогічної діѐльності; урахуваннѐ 

індивідуального досвіду екологічної підготовки майбутніх учителів 

біології (Білѐнська, 2018, с. 249). 

Нам імпоную підхід Ю. Шапрана до виокремленнѐ педагогічних 

умов формуваннѐ професійної компетентності майбутніх учителів 

біології. Дослідник визначаю педагогічні умови через призму аспектів 

упливу основних складників інноваційного освітнього середовища на 

формуваннѐ та розвиток досліджуваної компетентності студентів 

(Шапран, 2014, с. 204-205). 

О. Молчаняк, досліджуячи проблему вихованнѐ ціннісного 

ставленнѐ до природи в майбутніх учителів біології, чільне місце 

відводить культурно-виховним умовам. Авторка вичерпно 

схарактеризовую також і педагогічні умови, ѐкі спрѐмовані на 

підвищеннѐ рівнѐ ціннісного ставленнѐ до природи майбутніх 

педагогів (Молчаняк, 2020, с. 265).  

Н. Грицай переконана, що позитивно впливаять на ефективність 

методичної підготовки майбутніх учителів біології такі педагогічні 

умови: формуваннѐ у студентів позитивної мотивації до виконаннѐ 

методичної діѐльності; проюктуваннѐ змісту методичної підготовки на 

основі контекстного підходу; розробленнѐ й застосуваннѐ комплексу 

методичних задач; використаннѐ в педагогічному процесі широкого 

спектру організаційних форм навчальної діѐльності; формуваннѐ в 

закладі вищої освіти індивідуалізованого методично оріюнтованого 

навчального середовища; створеннѐ інноваційного навчально-

методичного забезпеченнѐ дисциплін методичного спрѐмуваннѐ 

(Грицай, 2016, с. 270-273). 
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Ю. Солона, визначаячи педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів біології до дослідницької діѐльності в закладах загальної 

середньої освіти, об’юдную їх у групи, ѐк-от: організаційно-педагогічні, 

психолого-педагогічні й дидактичні (Солона, 2021, с. 146-148). 

Учена І. Фурса віднесла до педагогічних умов чинники, ѐкі 

закономірно впливаять на процес фахової підготовки майбутніх 

педагогів і враховуять особливості природничих і педагогічних 

освітніх компонентів (Фурса, 2016, с. 78). 

Ю. Бойчук, визначаячи педагогічні умови, що забезпечуять 

успішність формуваннѐ еколого-валеологічної культури майбутнього 

вчителѐ, акцент робить на внутрішніх аспектах освітнього процесу, а 

саме: опора на життюво-освітній досвід студента й набуттѐ нового 

досвіду в процесі практичної діѐльності, стимуляваннѐ студента до 

самоосвіти, створеннѐ сприѐтливого освітнього середовища (Бойчук, 

2010, с. 20). 

Узагальненнѐ проведеного аналізу наукових пошуків з 

проблеми дослідженнѐ даю підстави стверджувати, що з-поміж умов, 

ѐкі спрѐмовані на вдосконаленнѐ професійної підготовки майбутніх 

учителів біології, учені виділѐять такі: організаційно-педагогічні, 

психолого-педагогічні, соціально-педагогічні, дидактичні. 

Мета статті. Визначити й обґрунтувати педагогічні умови 

формуваннѐ екологічної компетентності майбутніх учителів біології у 

процесі фахової підготовки. 

Методи дослідження. Формуваннѐ екологічної компетентності 

майбутніх учителів ми розглѐдаюмо з позицій компетентнісного підходу 

в синергетичному поюднанні з системним, особистісно оріюнтованим, 

діѐльнісним, аксіологічним, технологічним, контекстним, рефлексивним 

та коеволяційно-ноосферним методологічними підходами. Реалізаціѐ 

мети і завдань дослідженнѐ передбачала застосуваннѐ методів: 

наукового пізнаннѐ (аналіз, синтез, порівнѐннѐ, узагальненнѐ), 

емпіричних (анкетуваннѐ, експертне оціняваннѐ). 

Виклад основного матеріалу. У нашому дослідженні педагогічні 

умови ми визначаюмо ѐк сукупність взаюмозв’ѐзаних обставин, ѐкі 

стосуятьсѐ зовнішніх і внутрішніх аспектів освітнього процесу, 

дотриманнѐ ѐких сприѐю успішному формування екологічної 

компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової 

підготовки. До зовнішніх аспектів освітнього процесу відносимо 

організація освітнього простору, зміст, форми, методи, прийоми 

навчаннѐ, до внутрішніх – суб’юктні особливості особистості студентів 
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(інтереси, потреби, можливості, нахили, здібності, рівень мотивації та 

ін.), ѐкі забезпечуять успішність їхньої фахової підготовки. 

З метоя визначеннѐ масиву педагогічних умов, реалізаціѐ ѐких 

сприѐтиме успішному формування екокомпетентності студентів у 

процесі фахової підготовки, нами проведено опитуваннѐ 43 науково-

педагогічних працівників, ѐкі здійсняять підготовку майбутніх 

учителів біології за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Аналіз анкет викладачів дозволив виокремити низку умов, ѐкі післѐ 

узагальненнѐ й конкретизації подані в табл. 1. 

Таблицѐ 1 

Педагогічні умови формування екологічної компетентності 

майбутніх учителів біології (результат опитування) 
№ 
з/п 

Педагогічна умова 
Кількість 
виборів 

1 
Актуалізаціѐ екологічного складника у змісті професійної 
підготовки 

16 

2 
Удосконаленнѐ змісту підготовки студентів за рахунок 
упровадженнѐ вибіркових курсів еколого-педагогічного 
спрѐмуваннѐ 

14 

3 
Застосуваннѐ інноваційних педагогічних технологій, 
форм і методів навчаннѐ 

12 

4 Реалізаціѐ міжпредметних зв’ѐзків 8 

5 Посиленнѐ виховної роботи екологічного спрѐмуваннѐ 7 

6 
Оптимізаціѐ практичної підготовки майбутніх учителів 
біології у процесі навчаннѐ і проходженнѐ різних видів 
практик 

15 

7 
Оріюнтаціѐ освітнього процесу на розвиток рефлексивної 
індивідуальності майбутнього вчителѐ біології 

12 

8 
Забезпеченнѐ мотиваційно-ціннісного ставленнѐ 
майбутніх учителів до здійсненнѐ екологічної освіти й 
вихованнѐ учнів 

9 

9 Мотиваціѐ студентів до екологічно доцільної діѐльності 8 

10 
Створеннѐ екологічно оріюнтованого освітнього 
середовища 

17 

11 
Активізаціѐ самостійної роботи студентів, мотиваціѐ до 
самоосвіти та саморозвитку 

9 

12 
Створеннѐ інноваційного навчально-методичного 
забезпеченнѐ дисциплін екологічного спрѐмуваннѐ 

10 

13 Використаннѐ сучасних засобів навчаннѐ 7 

14 
Активізаціѐ діѐльності викладачів на формуваннѐ 
екологічної компетентності студентів 

6 

15 
Активне залученнѐ студентів до науково-дослідницької 
діѐльності екологічного спрѐмуваннѐ 

9 

На етапі ранжуваннѐ значущості впливу визначених вище 

педагогічних умов на формуваннѐ досліджуваної ѐкості особистості 
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нами було відібрано 10 експертів, ѐкі маять педагогічний стаж роботи 

в ЗВО не менше 20 років, досвід викладаннѐ екологічно оріюнтованих 

освітніх компонентів, обізнані з проблематикоя формуваннѐ 

екокомпетентності здобувачів вищої освіти. 

Результати експертного оціняваннѐ педагогічних умов 

формуваннѐ екологічної компетентності майбутніх учителів біології у 

процесі фахової підготовки засвідчили, що найбільш значущими ю 

умови № 1, 6, 7, 8, 10. 

Отже, виходѐчи з аналізу наукових пошуків вітчизнѐних учених з 

проблеми дослідженнѐ, власного досвіду викладацької діѐльності в 

педагогічному закладі вищої освіти, ураховуячи результати 

опитуваннѐ науково-педагогічних працівників та експертного 

оціняваннѐ, нами визначені такі педагогічні умови формуваннѐ 

екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі 

фахової підготовки: створеннѐ екологічно оріюнтованого освітнього 

середовища; удосконаленнѐ змісту фахових освітніх компонентів 

шлѐхом вкляченнѐ екологічного складника та впровадженнѐ 

вибіркових курсів еколого-педагогічного спрѐмуваннѐ; застосуваннѐ 

інноваційних технологій навчаннѐ у фаховій підготовці майбутніх 

учителів біології; оптимізаціѐ практичної підготовки майбутніх 

учителів біології шлѐхом актуалізації екологічного складника; 

оріюнтаціѐ освітнього процесу на розвиток рефлексивної 

індивідуальності майбутнього вчителѐ біології. 

Обґрунтуюмо більш детально вищезазначені педагогічні умови. 

Створення екологічно орієнтованого освітнього середовища. 

Освітню середовище визнано важливим складником Нової української 

школи, одним із провідних факторів розвитку й саморозвитку 

особистості, основоя професійно-особистісного досвіду. Середовищно 

оріюнтований підхід забезпечую перенесеннѐ акценту з активного 

педагогічного впливу викладача на особистість студентів на формуваннѐ 

«освітнього середовища», у ѐкому відбуваютьсѐ професійне становленнѐ 

майбутніх фахівців (Грицай, 2016, с. 297).  

Під екологізаціюя розуміять процеси, пов’ѐзані з оптимізаціюя і 

гармонізаціюя відносин між лядиноя і природоя, зі змінами, ѐкі 

виникаять у духовному і матеріальному житті в умовах екологічної 

кризи, радикальної трансформації суспільного буттѐ (Пустовіт та ін., 

2008, с. 18). Екологізаціѐ освітнього середовища передбачаю 

передовсім формуваннѐ нового світорозуміннѐ й нового підходу до 

практичної діѐльності, заснованих на пріоритеті екологічних 
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цінностей. Екологічно оріюнтоване середовище в закладі вищої освіти 

вклячаю екологізація освітнього процесу ѐк складника цього 

середовища, екологічно доцільну взаюмодія студентів із природним 

довкіллѐм, міжособистісне спілкуваннѐ, соціальне партнерство з 

екологізації освітнього простору.  

Отже, створеннѐ такого освітнього середовища сприѐю 

утвердження у свідомості майбутніх педагогів імперативу екологічних 

знань, незаперечної цінності природи, власної причетності й 

відповідальності за збереженнѐ та відновленнѐ природного довкіллѐ, 

пріоритету екологічно доцільної діѐльності, що і ю основоя длѐ 

формуваннѐ екологічної компетентності здобувачів вищої освіти. 

Еколого-оріюнтоване освітню середовище ѐвлѐю собоя простір, що 

забезпечую реалізація освітніх можливостей студентів у набутті 

особистого досвіду здобуттѐ й популѐризації екологічних знань, 

причетності до розв’ѐзаннѐ місцевих екологічних проблем, участі у 

природоохоронних заходах, екологічних акціѐх, проведенні науково-

дослідної роботи екологічного спрѐмуваннѐ. 

Удосконалення змісту фахових освітніх компонентів шляхом 

включення екологічного складника та впровадження курсів 

еколого-педагогічного спрямування. Переоріюнтаціѐ вектора 

освітнього процесу на екологізація вимагаю вдосконаленнѐ змістового 

наповненнѐ біологічного компонента професійної підготовки 

майбутніх педагогів. Љонтент-аналіз змісту освітньо-професійних 

програм, навчальних програм підготовки майбутніх учителів біології 

засвідчив, що недостатньо підкріпленим ю формуваннѐ екологічної 

компетентності в частині переліку освітніх компонентів навчальних 

планів ЗВО України. Більшість ОП обмежуютьсѐ дисципліноя 

«Екологіѐ» або «Загальна екологіѐ», лише деѐкі програми містѐть 

практики, спрѐмовані на формуваннѐ складників досліджуваної 

здатності. Нечисельні ОП містѐть окрему навчальну дисципліну з 

формуваннѐ екологічної компетентності вчителѐ. 

Реалізаціѐ завдань з формуваннѐ екокомпетентності студентів 

можлива шлѐхом наповненнѐ екологічним змістом певних навчальних 

дисциплін, зокрема, таких, ѐк «Вступ до спеціальності», «Педагогіка», 

«Психологіѐ», «Філософіѐ», «Зоологіѐ», «Ботаніка», «Анатоміѐ і фізіологіѐ 

лядини», «Мікробіологіѐ з основами вірусології», «Еволяційне вченнѐ 

та основи філогенії» та введеннѐ в освітні програми освітніх компонентів 

з формуваннѐ досліджуваної ѐкості особистості. 
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Длѐ апробації вищеозначеної педагогічної умови нами було 

розроблено й упроваджено навчальний курс «Екологічна 

компетентність учителѐ», метоя ѐкого ю формуваннѐ екологічної 

компетентності майбутніх учителів ѐк інтегративної характеристики, 

що ю системноя цілісністя набутих екологічних цінностей, засвоюних 

екологічних знань, способів діѐльності з вивченнѐ і дослідженнѐ ѐвищ, 

об’юктів та процесів навколишнього середовища, реалізації функцій 

екологічної освіти у професійній діѐльності. Цей навчальний курс ю 

професійно-оріюнтованим і маю важливе значеннѐ длѐ фахової 

підготовки бакалаврів за педагогічними спеціальностѐми.  

Застосування інноваційних технологій навчання у фаховій 

підготовці майбутніх учителів біології. Інноваційна педагогічна 

технологіѐ – процесуально структурована сукупність прийомів і 

методів, спрѐмованих на вивченнѐ, актуалізація й оптимізація 

інноваційної педагогічної діѐльності, у результаті ѐкої створяятьсѐ та 

матеріалізуятьсѐ нововведеннѐ, що викликаять ѐкісні зміни в освіті 

(Михайліченко, Рудик, 2016, с. 57).  

Убачаюмо доцільним у процесі формуваннѐ екологічної 

компетентності майбутніх учителів біології цілеспрѐмовано, 

систематично й послідовно застосовувати інноваційні педагогічні 

технології, ѐк-от: проюктна, дослідницька, ситуативного моделяваннѐ 

(кейс-технологіѐ), інформаційно-комунікативна, моделяваннѐ 

професійної діѐльності, професійного портфоліо, проюктуваннѐ 

освітнього середовища закладу вищої освіти. Серед великого арсеналу 

освітніх технологій саме використаннѐ вищезазначених сприѐю 

формування власної точки зору студентів на екологічне оточеннѐ, 

генерації оригінальних ідей, розвитку здатності приймати виважені 

рішеннѐ у процесі взаюмодії з природним довкіллѐм та аргументувати 

свій вибір, умінь здійснявати еколого-дослідницьку діѐльність, створяю 

умови длѐ розвитку, самовдосконаленнѐ і самореалізації студента 

шлѐхом формуваннѐ уѐвлень про природничу картину світу.  

Оптимізація практичної підготовки майбутніх учителів 

біології шляхом актуалізації екологічного складника. У системі 

професійної підготовки екокомпетентних майбутніх учителів важлива 

роль належить практиці, ѐка ю необхідним етапом у підготовці студентів 

до професійної діѐльності. Специфіка організації практики студентів 

біологічних спеціальностей педагогічних ЗВО полѐгаю в юдності 

педагогічного і фахового її складників, а отже, – практичну підготовку із 

психолого-педагогічних і природничих дисциплін. 
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Особливе місце у формуванні екологічної компетентності 

майбутніх бакалаврів посідаю педагогічна практика. З метоя розвитку 

екокомпетентності студентам пропонуятьсѐ такі індивідуальні завданнѐ 

у процесі проходженнѐ педагогічної практики: зробити аналіз змісту 

тематичних розділів з екологічної проблематики, ѐкі викладалисѐ під час 

педпрактики в кожному класі (за програмоя, підручником, робочим 

зошитом); розробити план-конспект і провести виховний захід 

екологічного змісту; виготовити (за вибором студента) набір 

інструктивних карток до лабораторних робіт з біології, набір 

дидактичного матеріалу длѐ самостійних робіт або набір карток длѐ 

диференційованого опитуваннѐ учнів з одніюї з тем екологічного змісту; 

організувати спостереженнѐ в куточку живої природи і в природі; 

організувати практичну екологічну діѐльність учнів у куточку живої 

природи, на навчально-дослідній ділѐнці, у теплиці; проводити з учнѐми 

індивідуальні занѐттѐ екологічного спрѐмуваннѐ (Љмець та ін., 2014). 

Організаціѐ і проведеннѐ польових практик із загальної екології, 

екології рослин і тварин, доповненнѐ екологічними завданнѐми 

польових практик із ботаніки, зоології сприѐю формування діѐльнісно-

технологічного складника екологічної компетентності майбутніх 

учителів біології. 

Орієнтація освітнього процесу на розвиток рефлексивної 

індивідуальності майбутнього вчителя біології. Свідомому 

виконання будь-ѐкої діѐльності, і професійної зокрема, сприѐю 

рефлексіѐ ѐк один із механізмів саморегулѐції педагога.  

Особливий вид рефлексії – педагогічної – виділѐю Ю. Бойчук. 

Педагогічну рефлексія він потрактовую ѐк усвідомленнѐ вчителем себе 

самого суб’юктом діѐльності: своїх особливостей, здібностей, того, ѐк 

його сприймаять учні, батьки, колеги, адміністраціѐ. Водночас це 

усвідомленнѐ цілей і структури своюї діѐльності, засобів її оптимізації. 

Удаячись до рефлексії, учитель аналізую набутий досвід, робить 

висновки і будую плани на майбутню. Рефлексіѐ допомагаю вчителя 

проѐвлѐти більшу гнучкість у плануванні занѐть із урахуваннѐм реальних 

комунікативних потреб і психологічних особливостей учнів, що 

переводить взаюмодія вчителѐ і учнѐ із «суб’юкт-об’юктного» рівнѐ на 

«суб’юкт-суб’юктний» (Бойчук, 2014, с. 15-16). 

Оріюнтаціѐ освітнього процесу на розвиток рефлексивної 

індивідуальності студентів сприѐю формування здатності свідомо 

контролявати результати своюї професійної діѐльності з екологічної 

освіти учнів, здатність до самопізнаннѐ й саморозвитку. Це 
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досѐгаютьсѐ завдѐки побудові самопізнаннѐ студентів на основі 

залученнѐ їх до еколого-професійної діѐльності, де обов’ѐзково 

повинна бути присутнѐ екологічна практична рефлексивна діѐльність. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у 

процесі виѐвленнѐ й обґрунтуваннѐ педагогічних умов формуваннѐ 

екологічної компетентності майбутніх учителів біології ми врахували: 

сутність і зміст досліджуваної здатності; забезпеченнѐ впливу на всі 

структурно-функціональні компоненти екокомпетентності; 

узгодженість із виокремленими педагогічними закономірностѐми і 

принципами; загальні підходи до організації та здійсненнѐ фахової 

підготовки майбутніх учителів біології. Зауважимо, що кожна з 

визначених педагогічних умов спрѐмована на формуваннѐ екологічної 

компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. 

Водночас, кожна взѐта окремо умова не може повністя забезпечити 

ефективність освітнього процесу, і лише їх системна юдність даю змогу 

успішно здійснявати досліджуваний процес.  

Обраний нами напрѐм дослідженнѐ знайде свою продовженнѐ у 

вивченні такого питаннѐ, ѐк розробка та впровадженнѐ моделі 

педагогічної системи формуваннѐ екологічної компетентності 

майбутніх педагогів. 
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SUMMARY 
Khrolenko Maryna. Рedagogical conditions of the ecological competence 

formation of the future biology teachers during the professional training.  
Based on the analysis of the national scientists’ research on the studied problem, 

the own experience of the teaching activities in a pedagogical institution of higher 
education, the results of the survey of research and teaching staff and expert assessment 
we have defined pedagogical conditions of the ecological competence formation of the 
future biology teachers during the professional training. In the process of identification and 
justification of the pedagogical conditions of the ecological competence formation of the 
future biology teachers we have been considering the following: the essence and content of 
the studied ability; ensuring the impact on all the structural and functional components of 
the ecological competence; compliance with the selected pedagogical laws and principles; 
general approaches to the organization and implementation of professional training of the 
future biology teachers. Based on the analysis of scientific research of domestic scientists 
on the problem of research, own experience of teaching in a pedagogical institution of 
higher education, taking into account the results of surveys of research and teaching staff 
and expert evaluation, we have identified the following pedagogical conditions for 
ecological competence of future biology teachers: creation of ecologically oriented 
educational environment; improving the content of professional educational components 
by including the ecological component and the introduction of elective courses in 
environmental and pedagogical direction; using innovative learning technologies in the 
professional training of future biology teachers; optimization of practical training of future 
biology teachers by updating the ecological component; orientation of the educational 
process on the development of reflective individuality of the future biology teacher. Note, 
that each of the defined pedagogical conditions is aimed at forming the environmental 
competence of future biology teachers in the process of professional training. At the same 
time, each individual condition cannot fully ensure the effectiveness of the educational 
process, and only their systemic unity allows to successfully carry out the research process. 
The chosen direction of our research will be continued in the study of such an issue as 
development and implementation of a model of pedagogical system for the formation of 
environmental competence of future teachers. 

Key words: competence, ecological competence, conditions, pedagogical 
conditions, future biology teachers. 
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ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ 

ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

У статті авторами з’ѐсовано особливості формуваннѐ підприюмницької 
компетентності у процесі позааудиторної роботи студентів. Доведено, що 
позааудиторна робота даю змогу студентам гармонізувати внутрішні й 
зовнішні чинники формуваннѐ професійної культури, створяю додаткові умови 
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длѐ реалізації внутрішнього потенціалу, задоволеннѐ тих освітніх і культурних 
потреб, ѐкі під час аудиторної роботи не задовольнѐятьсѐ. Окреслено різні 
форми й види позааудиторної роботи (тренінги, настільні ігри, воркшопи, 
школи, конкурси, інтерактивні заходи, дебати). Визначено педагогічні умови 
успішного формуваннѐ підприюмницької компетентності у процесі 
позааудиторної роботи студентів. 

Ключові слова: компетентність, підприюмницька компетентність, 
формуваннѐ підприюмницької компетентності, позааудиторна робота, 
студент. 

 

Постановка проблеми. Підготовка студентської молоді до 

дорослого життѐ у світі, ѐкий постійно зміняютьсѐ, ю одніюя з 

провідних проблем суспільства, що оріюнтуютьсѐ на успішний 

розвиток. Необхідними й важливими виступаять такі ѐкості 

особистості, ѐк креативність, ініціативність, відповідальність у процесі 

розв’ѐзаннѐ проблеми, сміливість в ухваленні рішень, що накладаю 

певну відповідальність на заклади освіти, у тому числі й вищої, щодо 

їхнього формуваннѐ та розвитку.  

На сучасному етапі розвитку суспільства стало зрозумілим, що 

випускник закладу вищої освіти повинен не лише мати певні знаннѐ, 

уміннѐ, навички, оскільки, на наше глибоке переконаннѐ, наразі цього 

недостатньо. У науковій літературі наголошуютьсѐ на тому, що в сучасних 

умовах провідноя метоя освіти ю не оволодіннѐ знанѐми, уміннѐми й 

навичками через те, що кожній особистості необхідні не лише 

енциклопедичні знаннѐ, але й уміннѐ використовувати набутий досвід 

длѐ розв’ѐзаннѐ окремих проблем. Відтак, суспільство потребую 

особистостей, ѐкі будуть готові до подальшого успішного життѐ. 

Низка міжнародних організацій (ЮНІСЕФ, ЮНЕСЉО, ПРООН, 

ОЄСР, РЄ, Міжнародний департамент стандартів) маять на меті 

постійно вдосконалявати певні компетентності лядини ХХІ століттѐ, 

серед ѐких одними з найважливіших стали підприюмницькі. До того ж, 

у Љонцепції Нової української школи закцентовано також на 

ініціативності й підприюмливості. 

Зауважимо, що основоя длѐ розвитку підприюмницької 

компетентності студентської молоді ю низка законодавчих документів, 

а саме Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», програма 

«Освіта (Україна XXI століттѐ)», Національна стратегіѐ розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року (2013), Стратегіѐ розвитку вищої освіти 

в Україні на 2022–2032 роки (2022). Аналіз зазначених документів 

свідчить про те, що вони сприѐять успішній підготовці молодого 

поколіннѐ до життѐ, тим самим гарантуять формуваннѐ у студентів 

підприюмливості й ініціативності. 
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Аналіз актуальних досліджень. Особливості пiдпpиюмницькoї 

дiѐльнocтi та її розвиток стали предметом спеціального розглѐду 

низки вчених у різних аспектах, зокрема: 

 соціологічного: М. Вeбepа, П. Дpукepа, В. Зoмбapта, 

Р. Љантільйона, Й. Шумпeтepа;  

 психологічного: В. Ворона, Ю. Пачковського, В. Селіванова, 

І. Сороки, Е. Суїменко;  

 психолого-педагогічного: (З. Гіптерс, І. Демура, А. Орлова, 

Н. Побірченко, О. Романовський, В. Шабанова та ін.);  

 економічного: A. Буcигiна, Н. Бiггapта, З. Вapнaлiѐ, П. Вepхaна, 

Р. Љантільйона, C. Мoчepного, Ю. Пачковського, Љ. Пoлaньї, В. Paдaюва, 

Ж. Сеѐ, Г. Шмоллера.  

М. Вебер, В. Зомбарт, Е. Фромм, О. Леонтьюв, Ф. Найт, 

Д. Макклелланд, Љ. Юнг, Д. Майерс, Й. Шумпетер, В. Рибалко у своїх 

працѐх розглѐдаять проблему формуваннѐ підприюмливості та 

фінансової грамотності учнів. Питаннѐ позааудиторної роботи 

студентів торкалисѐ О. Гавриляк, Р. Загнибіда, О. Љільова, В. Љоваль, 

Н. Скрипник та ін. 

Зміст і методи формуваннѐ економічної та підприюмницької 

компетентності у процесі навчаннѐ вивчали Н. Баловсѐк, А. Гейлик, 

Г. Љовальчук, Н. Побірченко, О. Сулаюва, Т. Фурман та ін.  

Разом із тим вивченнѐ наукового доробку вказую на часткове 

висвітленнѐ питань формуваннѐ підприюмницької компетентності 

студентів у процесі поза аудиторної роботи.  

Мета статті – з’ѐсувати особливості формуваннѐ підприюмницької 

компетентності у процесі позааудиторної роботи студентів. 

Методи дослідження. У статті використано комплекс 

взаюмодоповняячих та взаюмозалежних теоретичних методів 

дослідженнѐ, а саме: аналіз, систематизаціѐ – длѐ з’ѐсуваннѐ 

особливостей формуваннѐ підприюмницької компетентності у процесі 

позааудиторної роботи студентів; порівнѐннѐ, узагальненнѐ – длѐ 

уточненнѐ понѐттюво-термінологічного апарату досліджуваної 

проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Незаперечним ю той факт, що 

розвиток підприюмства багато в чому залежить від 

конкурентоспроможності фахівців, а також їх уміннѐ й готовності 

розв’ѐзувати професійні проблеми, віднаходити шлѐхи розвитку при 

змінах, ѐкі відбуваятьсѐ в суспільстві, самостійно, а головне, 
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усвідомлено ухвалявати рішеннѐ тощо. Зазначені ѐкості підсиляятьсѐ 

змістом підприюмницької компетентності особистості. 

З’ѐсовано, що в Љонституції України визнаютьсѐ право кожної 

лядини на підприюмницьку діѐльність, зокрема ст. 42 (Конституціѐ 

України, 2016). Наголосимо, що Господарський кодекс України 

(розділ 4) містить визначеннѐ підприюмницької діѐльності, провідні її 

принципи, основні форми, особливості державної підтримки 

підприюмництва тощо (Господарський кодекс України, 2003). До того 

ж, Стратегіѐ сталого розвитку «Україна – 2020» акцентую увагу на тому, 

що розвиток підприюмництва відноситьсѐ до реформ і програм, ѐкі 

маять статус першорѐдних (Стратегіѐ сталого розвитку «Україна – 

2020», 2015). 

У результаті аналізу наукового доробку вітчизнѐних і зарубіжних 

учених прийшли до висновку, що підприюмливість, підприюмницька 

діѐльність та підприюмницька компетентність ю сьогодні вельми 

актуальноя проблемоя. Так, звернемосѐ до деѐких із них. 

Український дослідник Є. Сірий розумію підприюмництво ѐк 

частину соціальної дії з макросоціальноя функціюя, ѐка виражаю 

сутність різноманітних типів господаряваннѐ. Учений переконаний, 

що провідноя характеристикоя підприюмництва виступаю особистісна 

ініціатива, спрѐмована на певну мету (Сірий, 2008).  

Відомий вітчизнѐний економіст В. Іфтемчук запропонував 

характерні риси, ѐкими повинна володіти кожна підприюмлива 

лядина, а саме: бути професіоналом своюї справи; мати оптимістичні 

поглѐди; мати власний поглѐд на проблеми; уміти критично 

оцінявати власну роботу; уміти створявати нові задуми; уміти 

приймати та аргументувати рішеннѐ; бути готовим до нововведень; 

уміти долати бар’юри різного плану; тримати слово (Башнѐнин, 

Іфтемчук, 2004). 

Учені Љ. Возьний та О. Возьна переконані, що бажаннѐ бути 

успішноя лядиноя, прагнути до самовдосконаленнѐ, необхідність 

мати владу і самовираженнѐ виступаять вагомим поштовхом до 

підприюмницької діѐльності. Вони наголошуять, що на сучасному 

етапі розвитку суспільства наѐвні дві базові моделі підприюмництва, 

ѐк-от: класична та інноваційна. Відтак, класична модель 

підприюмництва охопляю підвищеннѐ ресурсної віддачі, а інноваційна, 

відповідно, направлена на вивченнѐ додаткових ресурсів і 

можливостей (Возьний, Возьна, 2012).  
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На думку психолога В. Галущак, успішна підприюмливість 

особистості виѐвлѐютьсѐ у здатності лядини до прибуткового креативу 

та здатності швидко та ґрунтовно опановувати способи та прийоми 

економічної діѐльності. Підприюмливість полѐгаю в досѐгненні успіху з 

мінімальними витратами часу, силових зусиль і грошових витрат 

(Галущак, 2020).  

У той самий час Т. Љулаковський упевнений, що увага маю 

акцентуватисѐ на психологічній складовій капіталу підприюмцѐ, 

потребі розвивати в підприюмцѐ творчість і креативне мисленнѐ 

(Љулаковський, 2020, с. 215).  

Інша дослідницѐ Н. Дембицька переконана, що розвиток 

підприюмливості дуже важливий із точки зору економіки. 

Підприюмливість визначаю вміннѐ особистості соціалізуватисѐ в умовах 

ринкової економіки та ю одним із показників росту економічної 

культури індивіда (Дембицька, 2019).   

Український теоретик і практик освіти О. Ануфріюва закцентовую 

увагу на тому, що під час навчаннѐ студентів повинна формуватисѐ 

підприюмницька компетентність шлѐхом реалізації компетентнісного 

підходу. Відтак, до основних завдань навчаннѐ науковець відносить  

- формуваннѐ вміннѐ пристосовуватисѐ до обставин;  

- цілеспрѐмованість;  

- економічну, правову та інформаційну грамотність;  

- уміннѐ спілкуватисѐ;  

- розроблѐти та втілявати в життѐ проюкти.  

Дослідницѐ зазначаю, що підприюмницька компетентність у 

студентів повинна спрѐмовуватисѐ на розвиток самовизначеннѐ й 

самореалізації, а також уміннѐ підтримувати самоосвітня діѐльність 

(Ануфріюва, 2018). 

Отже, аналіз, систематизаціѐ та узагальненнѐ наукових розвідок, 

у ѐких окреслено проблему формуваннѐ підприюмницької 

компетентності, уможливило підтвердженнѐ наѐвності в 

досліджуваній сфері розвиненого дискурсу. 

Логіка статті потребую з’ѐсуваннѐ змісту понѐть 

«підприюмливість», «підприюмницька компетентність» тощо. 

В Академічному тлумачному словникові знаходимо визначеннѐ 

понѐттѐ «підприюмливий» ѐк заповзѐтий (Академічний тлумачний 

словник).  

Водночас у Словнику української мови «підприюмливий» 

визначаютьсѐ ѐк те саме, що заповзѐтливий, той, ѐкий маю практичну 
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спостережливість і здогадливість, умію енергійно діѐти (Словник 

української мови, 2010). 

Інше визначеннѐ знаходимо у працѐх О. Світового, ѐкий розумію 

підприюмливість ѐк двигун виробничого процесу й хист лядини до 

веденнѐ бізнесу (Світовий, 2014).  

У Љонцепції Нової української школи підприюмливість подаютьсѐ 

ѐк здатність продукувати нові ідеї та реалізовувати їх в життѐ задлѐ 

покращеннѐ і власного соціального статусу і прогресивного руху 

країни (Концепціѐ «Нової української школи», 2016). 

У Європейській довідковій системі підприюмницька 

компетентність представлена вміннѐм індивіда реалізовувати власні 

концепції в економічній галузі, ѐкістя, основоя ѐкої ю креативність, 

інноваційність, уміннѐ ризикувати, здатністя проюктувати й формувати 

підприюмницьку діѐльність.   

Цікавим, на наш поглѐд, ю визначеннѐ досліджуваного понѐттѐ 

С. Прищепоя ѐк поюднаннѐ рис і знань, ѐкі слугуять длѐ успішного 

розв’ѐзаннѐ задач маркетингового спрѐмуваннѐ длѐ отриманнѐ 

гарних наслідків підприюмницької активності (Прищепа, 2016).   

У наукових працѐх О. Проценко знаходимо визначеннѐ 

підприюмницької компетентності ѐк проблематичного процесу, ѐкий 

передбачаю засвоюннѐ учнѐми підприюмницьких навичок і вихованнѐ 

підприюмницької поведінки (Проценко, 2013). 

О. Овчарук зазначаю, що досліджувана дефініціѐ згадуютьсѐ в 

офіційних списках основних компетентностей, ѐкі було визначено 

українськими освітѐнами в межах проюкту ПРООН «Освітнѐ політика та 

освіта «рівний – рівному». У зазначеному проюкті засвідчуютьсѐ, що 

підприюмницька компетентність повинна формувати здатність лядини 

до веденнѐ бізнесу, а також активної участі в економічному житті 

суспільства, брати до уваги не лише власні інтереси, але й запити 

інших лядей, знайомитисѐ з трудовоя етикоя та відносинами 

(Овчарук, 2004).  

Отже, підприюмницька компетентність – це особистісна ѐкість 

лядини, ѐка вбачаютьсѐ в умінні особистості втілявати власні ідеї та 

досѐгати креативних результатів і допомагаю розв’ѐзувати різноманітні 

життюві завданнѐ.  

Позааудиторна робота зі студентами розглѐдаютьсѐ в наукових 

працѐх ѐк організаціѐ навчальних і виховних заходів, заснованих на 

індивідуальному підході, ѐкі сприѐять засвоюння професійно-

важливих знань, формування вмінь та навичок, що ю невід’юмноя 
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складовоя частиноя професійної підготовки і здійсняютьсѐ поза 

розкладом навчальних занѐть (Земка, 2017).  

Аналіз наукових розвідок дозволив стверджувати, що 

провідними формами та методами позааудиторної роботи, ѐкі 

сприѐять формування у студентів підприюмницької компетентності, ю:  

- дебати;  

- інтерактивні заходи;  

- тематичні тренінги (наприклад, «Соціальне підприюмництво», 

«Start-up майстернѐ», «Розпочни та вдосконаляй свій бізнес», 

«Менеджмент проюктів», «Техніка продажів», «Заснуваннѐ власної 

справи», «Управліннѐ особистоя ефективністя» та ін.), де учасники 

маять змогу отримати не лише знаннѐ, але й можливість у 

неформальній атмосфері розробити власну ідея майбутнього бізнесу; 

- конкурси (наприклад, «Start-up battle», конкурс студентських 

бізнес-проюктів, конкурс стартапів, конкурс бізнес-ідей тощо), ѐкі 

можуть слугувати додатковоя мотиваціюя до генеруваннѐ 

студентських ідей і розробок із подальшим їх упровадженнѐм у життѐ;  

- школи (наприклад, «Start-up: від ідеї до бізнес плану», 

«Школа бізнесу», «Школа професійного розвитку» та ін.);  

- настільні ігри (наприклад, «Cashflow», «#ГраСвітГромад», «Я-

мер», «Љраїна гідності», «Бізне$ходи» та ін.). Такі ігри проводѐтьсѐ, ѐк 

правило, під час кураторських годин у групах. Таким чином, студенти 

набуваять можливості сформувати не лише фінансово-економічну 

грамотність, але й навички стратегічного та критичного мисленнѐ, 

роботи в команді, ефективного управліннѐ, прогнозуваннѐ, вміннѐ 

ухвалявати рішеннѐ та брати на себе відповідальність, що, власне, і 

формую підприюмливість. До того ж, такі ігри студенти можуть 

створявати самі; 

- воркшопи (наприклад, «Дискусійний клуб» («Проблемний»), 

«Мозковий штурм», «Ігровий майданчик» (або «Тімбілдинг»), 

«Workshopкруїз», «Майстернѐ», «Студіѐ»), ѐкі дозволѐять студентам 

під керівництвом досвідченого наставника створявати нові унікальні 

інтелектуальні продукти на основі обміну досвідом. 

Важливо зазначити, що науково-педагогічні працівники у 

процесі організації такої позааудиторної роботи зі студентами повинні 

здебільшого виступати в ролі фасилітаторів або супервізорів, рідше 

тренерів, наставників, оскільки підприюмливість неможливо 

сформувати директивним шлѐхом.  
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Розкриваячи особливості формуваннѐ підприюмницької 

компетентності у процесі позааудиторної роботи студентів, вважаюмо 

за необхідності звернутисѐ також до педагогічних умов, ѐкі би сприѐли 

саморозвитку й самовдосконалення особистості, спонукали до 

пошуків нових шлѐхів і рішень.  

Ми погоджуюмосѐ з С. Лупаренко, ѐка пропоную такі педагогічні 

умови розвитку підприюмливості, ѐк професійно-особистісної ѐкості 

особистості студента у процесі позааудиторної роботи:  

1. Љомфортний, облаштований, сучасний простір із дружньоя 

довірливоя атмосфероя.  

Таким простором може стати кімната відпочинку, креативний 

простір у бібліотеці, студентський хаб або арт-сад під відкритим 

небом. Водночас, наголосимо, що все, що оточую студента, маю бути 

естетично привабливим, сучасним і комфортним. До того ж, науково-

педагогічним працівникам у межах такого простору слід змінявати 

свої ролі викладача, керівника на фасилітатора, порадника, 

супервізора, наставника.  

2. Зацікавленість сторін.  

Як науково-педагогічні працівники, так і студенти повинні чітко 

розуміти власну зацікавленість у процесі. Якщо студентів зобов’ѐзати 

брати участь навіть у найефективніших заходах, без внутрішньої 

вмотивованості не буде досѐгнуто жодного ефекту. Це будуть марно 

витрачені час і ресурси.  

3. Професійність організаторів.  

У сучасних умовах відкритого доступу до будь-ѐкої інформації 

можна знайти опис тренінгу/заходу/івенту будь-ѐкої тематики. І 

маячи інструментарій, деѐкі особи вважаять, що можуть без досвіду 

та необхідних навичок провести вдалий захід, ѐкий буде мати значний 

влив. Проте, саме професійність ю визначальноя у процесі впливу на 

свідомість особистості, формуваннѐ її компетентностей. Тож і 

керівники позааудиторної роботи маять бути кваліфікованими 

тренерами-фасилітаторами з відповідним досвідом і постійно 

займатисѐ самовдосконаленнѐм (Лупаренко, 2020). 

Окрім того, позааудиторна самостійна робота передбачаю 

залученнѐ студентів до самостійної підприюмницької діѐльності в 

межах створеннѐ центрів молодіжного підприюмництва та малих 

студентських підприюмств. Це уможливляю у студентів розвиток 

навичок працевлаштуваннѐ, ефективної роботи в команді, плануваннѐ 

й управліннѐ організаціюя. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, можемо з упевненістя стверджувати, що наразі суспільство 

потребую, щоб сучасна система освіти забезпечувала різнобічний 

розвиток особистісних ѐкостей лядини на базі її здібностей, урахуваннѐ 

інтересів і запитів, індивідуального баченнѐ світу, самостійного 

наукового пізнаннѐ, опануваннѐ засобами пізнавальної діѐльності. 

Позааудиторна робота даю змогу студентам гармонізувати 

внутрішні й зовнішні чинники формуваннѐ професійної культури, 

створяю додаткові умови длѐ реалізації внутрішнього потенціалу, 

задоволеннѐ тих освітніх і культурних потреб, ѐкі під час аудиторної 

роботи не задовольнѐятьсѐ. Зокрема, такоя ю потреба у формуваннѐ 

підприюмницької компетентності, розвитку ѐкої сприѐять різні форми 

й види позааудиторної роботи (тренінги, настільні ігри, воркшопи, 

школи, конкурси, інтерактивні заходи, дебати).  

Відтак, зміст позааудиторної роботи студентів націлений на 

майбутню, що допомагаю розвивати їх базові компетентності, 

формування в них проюктної культури, креативного та критичного 

мисленнѐ.  

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми, 

ѐка вивчаютьсѐ. Перспективу її подальшої розробки вбачаюмо в 

розкритті освітніх технологій, що сприѐять формування 

підприюмницької компетентності студентів у закладах вищої освіти. 
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SUMMARY 
Chystiakova Iryna, Shediakova Tetiana. Formation of entrepreneurial 

competence in the process of students’ extracurricular work. 
The article identifies peculiarities of entrepreneurial competence formation in 

the process of students’ extracurricular work. It is determined that entrepreneurial 
competence is a personality quality, which is manifested in the ability of an individual 
to embody his own ideas and achieve creative results and helps to solve various life 
tasks. In its turn, students’ extracurricular work is considered as organization of 
educational and upbringing activities based on an individual approach, which 
contribute to the acquisition of professional-important knowledge and formation of 
appropriate skills. It is proved that extracurricular work allows students to harmonize 
internal and external factors of professional culture formation, creates additional 
conditions for the realization of internal potential, satisfaction of those educational and 
cultural needs that are not satisfied during the classroom work. Different forms and 
types of extracurricular work (trainings, board games, workshops, schools, 
competitions, interactive events, debates) are outlined. It is emphasized that in the 
process of organizing extracurricular work with students the teacher palys the role of a 
facilitator or supervisor, rarely coach, mentor, since the entrepreneurial competence 
cannot be formed by coercion. Pedagogical conditions of successful formation of 
entrepreneurial competence in the process of students’ extracurricular work are 
determined, namely: comfortable, equipped, modern space with a friendly trust 
atmosphere; interest of the parties; professionalism of the organizers. It is noted that 
extracurricular independent work supposes involving students in independent business 
activities within creation of youth business centers and small student enterprises, which 
allows students to develop employment skills, efficient teamwork, skills off planning 
and organization. 

Key words: competence, entrepreneurial competence, formation of 
entrepreneurial competence, extracurricular work, student. 
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DEVELOPMENT OF LANGUAGE ABILITY AND SPEECH ACTIVITY 
 

The article reflects and analyzes such a phenomenon as language ability and 
components that affect language ability and speech activity. Language ability is 
considered in the article as one of the important constituents in the process of speech 
and learning a foreign language. Speech activity is realized on the basis of developed 
language ability. The article describes the constituents influencing the development of 
speech activity and factors (general intelligence, memory, logic, information processing 
speed, hearing) that contribute to the development of language ability. The purpose of 
the article is to identify the components of formation, structure and development of 
language ability. The practical importance of the study lies in the fact that 
understanding the components of the development of language ability allows us to 
improve the learning process. Knowing the peculiarities of the formation of language 
abilities will help to find the ways to effectively learn not only foreign languages, but 
also any educational material in general, and will be able to help eliminate problems 
that prevent from understanding and reproducing speech. 

Key words: language ability, speech activity, development, formation, research, 
component, constituent, competence, sense of language, comprehension. 

 

Introduction. The research of language ability plays an important role 

in determining the methodological prerequisites for the successful learning 

of a foreign language, determining the key points in the formation of a 

linguistic personality. Realization of the communicative needs of a 

personality is built through organized language ability. It consists of phonetic, 

lexical, morphological, syntactic, semantic components. While studying the 

issues related to the processes of teaching the English language, 

methodological support and implementation of the prospects for applying 

the acquired knowledge and skills, we want to attract attention to the 

importance of studying language ability in general. In our turbulent, modern 

world, when intercultural communication is developing rapidly, there is an 

interest in studying the problem of language abilities. The mastery of speech 

occurs in infancy, and throughout the whole life speaking skills are being 

improved. The perception of native speech begins from the relatives and the 
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people around the child, when a child hears sounds and tries to imitate them 

with meaningful senses, the child strives for communication and self-

expression. Communication takes place not only externally, but also at the 

internal mental level. At the beginning there is an unconscious mastery of 

the most complex mechanisms of speech, and, in the future all the processes 

are realized, become purposeful, conscious, subject to self-control. It is very 

important to study language ability for successful learning, for determining 

the key points in the formation of a personality capable of understanding 

and communication. 

Aim of the Study. The purpose of the article is to identify the consti-

tuents of the formation, structure and development of the language ability, 

the components that form language ability, allowing development of speech 

activity. Knowing the peculiarities of the language ability formation will help 

to find the ways to effectively study not only foreign languages, but also any 

educational material in general, and may also be able to help in eliminating 

problems that prevent from understanding and reproducing speech. 

Scientific novelty of research lies in the fact that components that make up 

the language ability are identified and methods for the development of the 

language ability of students are described on the basis of the synthesis of 

logical and creative ways of speech activity. The practical importance of the 

study lies in the fact that understanding the components of the language 

ability development allows us to improve the learning process. 

The problem under consideration lies in the sphere of interest of many 

sciences, i.e. linguistics, psychology, psycholinguistics, neuroscience. 

Linguistics studies the text from which the material is taken, psycholinguistics 

studies the living language, how a thought turns into a word, and then into 

speech, how the brain decodes signals from the sound stream into meanings, 

how it works in the brain, how it is obtained from nerve impulses, a physical 

signal is obtained form an immaterial idea. For a linguist, the system of 

means of expression is important, for psychologist – the process of speech 

itself, for a pathologist or correctional teacher (defectologist) – possible 

deviations from the normal course of this process. And each of these 

specialists builds their own systems of models of speech acts, speech actions 

or speech reactions, depending not only on their objective properties, but 

also on the point of view of the given science at the moment. 

Analysis of relevant research. At the present stage, this issue is in the 

center of scientific interests of many researchers. The analysis of theoretical 

sources has shown that many scientists N. Chomsky, A. Leontiev, C. Osgood, 

P. Robinson, R. Penrose, J. Lotman, T. Chernigovskay,  A. Luria,  A. Vygotsky, 
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A. Potebnya, A. Shakhnarovich, S. Pinker and many others studied human 

language abilities, structural and functional features of speech, human 

brains, their functioning and development. 

Before defining language ability, we should specify what language is. 

By human language, we mean a complex system of codes that has been 

formulated in social history. The word as a carrier of a certain meaning is 

the main element of the language. The word denotes things, signs, 

actions, relationships. The word unites objects into the known systems, 

that is, it codes our experience (Luria, 2019, 32). 

To begin with, we will give a definition to language ability and what 

forms the language ability. According to A. Leontiev, language ability is a 

psycho-physiologically conditioned social phenomenon that ensures 

language acquisition, complex and multifaceted phenomenon in the 

observed manifestations, acting in various objective qualities as a function 

of the brain and as a reflection of the relations of the objective reality, as 

natural and as social, as conscious and as unconscious, as an ideal and as a 

fundamentally sign phenomenon. Language ability is one of the key 

concepts of psycholinguistics; a multilevel hierarchically organized 

functional system that is formed in the psyche of a native speaker in the 

process of ontogenetic development. The multi-quality of language ability 

gives rise to the diversity of its study (Leontiev, 2017, p. 57). 

The essence of the language ability lies in the fact that it is a special 

kind of intellectual and speech activity aimed at mastering the language as a 

sign-symbolic system and manifested in the creative use of previously 

acquired language means. The specificity of language ability is that it is 

formed only in the process of communication, is closely related to the pecu-

liarities of the development of higher mental functions and ultimately deter-

mines the difficulties in assimilating of human culture (Bozhovych, 1997). 

For the more accurate study of language abilities, linguists divide 

them into separate types. There are several accepted classifications from 

different scientists. Robinson’s model is one of the most complete and 

understandable. He divided all language abilities into three broad 

categories. The first is general intelligence, which in one way or another 

affects the learning process and usage of the language (memory capacity 

and analogical reasoning, fluid intelligence, speed of information 

processing). The second is directly language abilities (a sense of grammar, 

semantic memory). And the third category is the additionally acquired 

characteristics that help in mastering the language: linguistic experience, 

level of knowledge and personality traits (Robinson, 2001, p. 371). 
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According to A. Shakhnarovich, speech activity is an accessible field 

for study of language abilities. Speech activity presupposes the whole 

complex of various abilities, the ability to perceive and evaluate the 

content verbally and to express one’s verbal thoughts in accordance with 

the theme and intention of the statement. Perception of a text by a 

person presupposes the work of thought; the analysis of the effectiveness 

of speech activity largely depends on a person’s ability to predict, that is, 

the ability to foresee the emergence of a possible situation 

(Shakhnarovich, 2011, 196). 

One of the main issues of modern psycholinguistics is the question 

of the innate nature of language ability. According to N. Chomsky’s theory, 

a child from birth possesses some innate knowledge, the content of which 

is the universal grammar, which consists of a basic set of rules necessary 

for mastering any natural language. Language ability is congenital, 

genetically inherited formation (Chomsky, 1986, p. 4). 

Other scientists such as A. Leontiev, L. Vygotsky, A. Luria and others 

keep to cognitive approach of language acquisition. According to the 

cognitive approach, language acquisition occurs on the basis of 

development of its cognitive and social skills (Vygotsky, 2014).  

Language ability is a complex, lifetime, ontogenetic formation, the 

leading role in the formation and development of which is played by the 

environment, education and upbringing, and the natural prerequisite is 

the presence of potentialities, anatomical and physiological characteristics 

of the brain and nervous system (Rubinshtein, 1998, p. 536). 

Disputes between supporters and opponents of the idea of the 

innate language ability are still continuing. We will not deny that both 

approaches make sense, since the genetic and social, that is, the acquired 

peculiarities under the influence of the environment also affect formation 

and development of language abilities. 

Language ability implies understanding of speech, processing and 

speech production, comprehension and language acquisition.  Production 

of speech is a branch of psycholinguistics that studies the mechanisms of 

constructing a coherent, correctly grammatically and lexically formalized 

statement that is adequate in a given social context.  

According to the model of V. Levelt and K. Bock, the process of 

speech production in general terms is as follows: the generation of an 

utterance begins at the pre-verbal level of the message (or the level of 

conceptualization), which includes appearance of a motive, selection of 

information for the implementation of this motive, and highlighting the 
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most important information; followed by the level of functional processing 

at which the recourse occurs; the level of positional processing, at which 

the semantics is no longer accessed; the last two levels are united under 

the general name of grammatical coding. Finally, the fourth level – the 

level of morpho-phonological coding includes the choice of sound forms 

and intonation (the last three levels are often combined under the name 

of the formulation of the language form of the message). After the 

sequential work of these four, relatively independent from each other, 

levels of processing, it remains only to go to the articulation system (Bock 

& Levelt, 1994, p. 185). 

Finally, another important stage in the process of understanding 

speech is the search for words in the mental vocabulary. A significant 

place in the study of the mechanisms of speech understanding is occupied 

by the question of individual differences between people depending on 

the volume of their working memory.  

Research methods. In the course of the research we used the analysis 

of the literature on the topic of the study, assessment of pedagogical 

experience, systematization and generalization in order to formulate 

conclusions based on the studied scientific literature; empirical method, 

based on observation and experience; the method of logical analysis, the 

method of expert assessments, direct observation of the communication of 

students during free activity and in the process of organized classes.   

Results. In the course of the study, the following components of lan-

guage ability were identified: phonetic –  the sound side of speech: sound 

pronunciation, phonemic perception, that is, the pronunciation of sounds as a 

result of the coordinated work of all parts of the speech motor apparatus; 

morphological – the ability to highlight the general meaning and sound cha-

racteristic of one morpheme in different words; the ability to combine mor-

phemes according to the rules of the language in the process of shaping and 

word formation; the formation of grammatical categories in language cons-

ciousness; syntactic – the ability to compose sentences, to combine words in 

a sentence grammatically and correctly; lexical dictionary and its gramma-

tically correct use of words denoting objects, phenomena, actions and signs 

of the surrounding reality. There are distinguished passive and active vocabu-

laries. The passive vocabulary is understood as the ability to understand 

words, and the active vocabulary is their use in speech. The level of vocabu-

lary development is determined by quantitative and qualitative indicators. 

Thus, based on the foregoing, we see that the main components of 

language ability form sound culture, grammatical structure of speech, 
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activate vocabulary, and build coherent speech. These tasks are solved 

throughout the training, improving and complicating at each stage of 

training. 

Therefore, language ability is a multi-level organized functional 

system, which includes intelligent general and special – linguistic 

(consisting of speech parts) components, which allow the selection of 

functional elements for the implementation of communication. Each 

component of language ability has a certain structure of skills and abilities, 

without which it is impossible to create effective learning models. Speech 

ability is a component of language ability and has an impact on personality 

formation. 

The indicators of the development of language ability are 

proficiency in the semantics of the language, the ability to consciously 

perform logical-linguistic operations, the ability to create linguistic logical 

thinking, linguistic intuition, and the figurative structure of speech, the 

emotional expressiveness of oral and written speech. Language ability is 

developed through a system of developing exercises consisting of logical 

and language tasks, creative tasks designed for the development of 

language guesswork, for the development of the creative component of 

logical thinking, for the development of the figurative structure of speech 

and figurative thinking, for the development of the emotional side of 

speech and language sense ‘language intuition’.  

We propose to consider the most important constituents of 

language abilities that can be trained and used in practice. For example, 

auditory memory is responsible for the perception and memorizing the 

speech heard, and associative memory helps to learn new words. People 

with well-developed visual memory remember the spelling of words well 

and write competently in both their native and foreign languages. The 

volume of memory is also very important, as it is responsible for the 

amount of information stored in the brains – the number of words, 

expressions and the rules that people can remember. The amount of 

memory depends not only on age, but also on the characteristics of a 

person. Someone remembers a lot of information, while someone 

constantly forgets words. Most often, poor mechanical memory is 

compensated by other abilities, for example, logical or associative 

memory. Such language ability as hearing is largely dependent on 

differential hearing sensitivity and phonetic coding ability. It is responsible 

for the perception, recognition in the stream of speech of the sounds of 

the language and their tones, their fixation in memory and reproduction. 
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These abilities do not depend on the quality of hearing as such, but on the 

ability of the brains to decipher the information received by ear, to break 

the flow of speech into separate parts and quickly process them, to 

distinguish intonation and minor differences in the articulation of sounds. 

This also includes the ability to remember and repeat what was heard with 

the same tones. Induction as a logical ability influences language learning 

the most. Induction is the ability to extend the particular to the general, 

that is, to notice general rules in individual examples, to find and use 

patterns. This skill is often used in language: when we meet a new 

construction in a certain context, we can subsequently use it in similar 

cases. Induction capacity can vary from person to person, for some people 

it is easy to transfer single experience to the whole language, but other 

people do not notice analogies and learn the rules.  

So, language abilities are differentiated in accordance with their 

hierarchical structure of the language into phonetic, lexical and 

grammatical. Moreover, each of the named language abilities has a 

complex structure, which includes a number of common intellectual and 

special linguistic components. In the structure of language ability, 

grammatical ability is distinguished, the fundamental component of which 

is the ‘sense of language’, which exists in two forms of unconscious and 

conscious. “Linguistic instinct” can be purposefully developed in the 

process of theoretical and practical learning. The development of abilities 

and aptitudes is associated with the productivity of human activity and the 

increase in the quality of higher mental functions. The development of 

language abilities should take into account the laws of human 

development, the age characteristics and the pedagogical laws of the 

formation of personality (Vygotsky, 2014). 

Grammatical sense as a language constituent plays its role as well. 

We dare to say that our brains have specific features like grammatical 

sense. It is responsible for the perception of grammar as a coherent 

sequential system. People with a well-developed sense of grammar are 

able to combine separate rules and patterns into a clear picture. They 

quickly understand the peculiarities of word formation, the coordination 

of words in a sentence, the use of tenses in different contexts. They know 

how to build a new grammatical system, different from the system of their 

native language, and quickly learn how to use it.  

Lexical intuition is the ability to master the language profoundly. 

Memory is responsible for memorizing the translation of the foreign word 

into the native language, as well as for remembering associations and 
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additional information related to the word. And lexical senses help to see 

the shades of meaning in a new word, to draw parallels with other 

languages, to be able to use words in the right context. A person with a 

well-developed vocabulary when learning a foreign language builds a 

separate coherent lexical system. We can also take into account the 

factors that indicate a possible high level of proficiency in language. They 

are as follows: musical hearing, high speed of speech and reading, good 

diction and excellent ability to imitate. We claim that every person can 

improve their language abilities to learn a language more effectively up to 

a certain limit. Memory, hearing, logic can be developed through constant 

practice. It is also important to learn to accept the limitations and 

compensate them with other abilities. For example, if someone has 

problems in understanding grammar, they can use memory to learn the 

rules. 

The above mentioned may be fully attributed to the problem of the 

“sense of language”, its intuitive knowledge, which hasn’t been studied 

sufficiently yet. In the psychological, methodological and linguistic 

literature there is no common understanding of its essence and the ways 

of development. This is manifested in a variety of terms used to denote 

this concept: ‘sense of language’, ‘verbal instinct’, ‘linguistic flair’, 

‘linguistic intuition’, ‘linguistic guess’, ‘unconscious generalizations’. The 

discord in the terms is due to many different definitions of this concept, 

reflecting its complex psychophysiological nature, as well as insufficient 

research of intuitive thinking in general, the presence of various 

interpretations of its essence. 

Different types of exercises for developing language skills have been 

developed. Among them there are descriptive exercises, situational 

exercises, role game, creative exercises, for instance, giving suggestions, 

reasons, giving some advice, questioning, acting out, making up stories, 

giving heading to the texts, making up the ending to the stories, putting 

the sentences in order to make the text, etc. 

The results of the study suggest that the sense of language is 

associated with development of language ability which can be acquired 

through practice and training. We can infer that language sense or 

intuition can be based on the experience of speaking and hearing, and 

memory provides solutions based on experience.  

Conclusions and prospects for further research.  To sum up, we can 

assert that there are two main points of view on the nature of language 

ability. The first one is that language ability is a genetically inherited 
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formation ‘embedded’ in a person. The ‘embedded’ language material is 

poor and incorrect at first. It is enriched and corrected when the person 

develops, when the circle of communication expands, with age and 

exercise. The second one is that language ability is a social by nature 

formation that is formed under the influence of social factors, training, 

education, practice, experience. Both approaches make sense. 

The mechanism of the language ability functioning has not yet been 

fully studied, but experts have already made a general idea about it. 

Language abilities include any cognitive abilities that are responsible for 

mastering the mechanisms of speech (such as grammar, vocabulary, 

phonetics) and types of speech activity (reading, speaking, writing, and 

listening). They are formed at the neurophysiological level in different 

parts of the brains, forming a single psychophysiological complex. 

Work on the development of language ability of students involves 

the advancement of students from the stage of completing tasks to 

analysis, differentiation, reflection, generalization, summarizing, and 

classification of data (ready-made) language facts through the stage of 

completing tasks to transform the language material. 
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АНОТАЦІЯ 
Бобровник Світлана, Бойко Світлана, Волкова Олена. Розвиток мовної 

здібності та мовленнювої діѐльності. 
У статті висвітлено та проаналізовано  таке ѐвище, ѐк мовна здібність 

та компоненти, ѐкі впливаять на мовну здібність і мовленнюву діѐльність. Мовна 
здібність розглѐдаютьсѐ у статті ѐк одна з важливих складових у процесі 
мовленнѐ й вивченнѐ іноземної мови. Мовленнюва діѐльність реалізуютьсѐ на основі  
розвинутої мовної здібності. У статті представлено опис компонентів, ѐкі 
впливаять на розвиток мовленнювої діѐльності та чинникі (загальний інтелект, 
пам'ѐть, логіка, швидкість переробки інформації, слух), ѐкі сприѐять розвиткові 
мовної здібності та мовної компетентності, охарактеризовані основні чинники 
до реалізації мовленнювої діѐльності, описані засоби розвитку мовленнювої 
діѐльності та мовної здібності, а також запропоновані вправи длѐ розвитку 
мовної здібності та мовленнювої діѐльності в навчанні іноземних мов. Виѐвлено 
зміст, положеннѐ мовної здібності та мовленнювої діѐльності ѐк засобу 
формуваннѐ іншомовної комунікативної компетентності. Метоя статті ю 
обґрунтуваннѐ значущості мовної здібності, її компонентів длѐ розвитку 
мовленнювої діѐльності длѐ формуваннѐ іншомовної комунікативної 
компетентності. У ході дослідженнѐ використовуютьсѐ аналіз літератури по 
темі дослідженнѐ, узагальненнѐ педагогічного досвіду, метод логічного аналізу, 
емпіричний метод, цілеспрѐмоване сприйнѐттѐ навчального процесу, а також 
метод спостереженнѐ, що дозволѐю досліджувати це ѐвище. Метод узагальненнѐ 
незалежних характеристик підвищую об’юктивність висновків. Сутність методу 
зводитьсѐ до обробки інформації з різних джерел. Таким чином, сутність полѐгаю в 
гармонійному поюднанні академічних та практичних знань. Вивченнѐ мовної 
здібності ѐк ѐвища, необхідного длѐ формуваннѐ мовної особистості, маю велике 
значеннѐ, оскільки допомагаю глибоко зрозуміти формуваннѐ мовленнювих 
здібностей учнів, длѐ кращого навчаннѐ й засвоюннѐ навчального матеріалу,  
стимуляю ініціативу та зростаннѐ творчих можливостей. Це сприѐю розвиткові 
комунікативної компетенції, ѐка буде потрібна не лише в майбутній професійній 
діѐльності, а й у соціальному житті. Отримані результати можуть послужити 
основоя длѐ подальшого вивченнѐ компонентів формуваннѐ мовних здібностей 
та мовленнювої діѐльності в навчальному процесі.  

Ключові слова: мовна здібність, мовленнюва діѐльність, розвиток, 
формуваннѐ, дослідженнѐ, компонент, складова, компетенціѐ, почуттѐ мови, 
розуміннѐ.   
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КОНЦЕПТУАЛЬНА КАНВА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ 
 

Мета статті – узагальнити поглѐди провідних педагогів та науковців 
щодо естетичного вихованнѐ молоді. Пріоритетними методами даного 
дослідженнѐ було обрано: теоретичний аналіз та узагальненнѐ відомостей 
щодо використаннѐ засобів художньої творчості в навчально-виховному 
процесі. Показано відношеннѐ народної педагогіки до формуваннѐ естетичної 
культури дітей та молоді. З’ѐсовано, що порѐд із розумовим, фізичним, 
трудовим і моральним вихованнѐм особливе місце в народній педагогіці 
відведено естетичному виховання, завдѐки ѐкому в Україні художнѐ творчість 
набула надзвичайного поширеннѐ. Зроблено висновки про те, що художнѐ 
творчість ю вагомим засобом естетичного вихованнѐ й збагаченнѐ духовного 
життѐ підростаячого поколіннѐ. 

Ключові слова: естетичне вихованнѐ, народна педагогіка, мистецька 
педагогіка, художнѐ творчість. 

 

Постановка проблеми. Естетичне вихованнѐ  багаторічний 

педагогічний процес, у результаті ѐкого формуютьсѐ естетичне 

ставленнѐ учнѐ до оточуячого світу, трудової діѐльності, природи, 

мистецтва. Окрім того, важливо, щоб у процесі естетичного вихованнѐ 

діти не тільки вміли бачити і розуміти мистецтво, але й створявати 

красу навколо себе, адже мистецтво взагалі та художнѐ творчість 

зокрема маю безпосередній вплив на емоційну сферу лядини, стаю 

вагомим засобом морального вихованнѐ та джерелом духовного 

життѐ особистості. Відтак, емоційне сприйнѐттѐ художніх образів 

сприѐю формування естетичної й духовної культури дітей та молоді. 

Аналіз актуальних досліджень. Сутність понѐттѐ «естетичного 

вихованнѐ» розглѐдали такі вітчизнѐні і зарубіжні науковці, ѐк Ю. Борев, 

І. Гончарова, Д. Ључерук, Л. Левчук, Т. Пагута, М. Русина та інші. Проб-

лемам естетичного вихованнѐ, пошуку його вдосконаленнѐ присвѐчені 

роботи науковців: В. Молѐко, А. Щербо, Б. Ліхачова, В. Шацької, 

Д. Джола, Љ. Гавриловцѐ, М. Гончаренка, М. Љапустіна, О. Гулиги та 
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інших. Љонцептуальний аналіз праць показав, що існую багато шлѐхів 

естетичного вихованнѐ, проте одним із найефективніших засобів 

естетичного вихованнѐ ю мистецтво взагалі й народна творчість зокрема. 

Мета статті – розглѐнути особливості формуваннѐ естетичної 

культури особистості, проаналізувати поглѐди провідних педагогів і 

науковців щодо естетичного вихованнѐ дітей та молоді засобами 

художньої творчості. 

Методи дослідження. Пріоритетними методами даного 

дослідженнѐ було обрано теоретичний аналіз та узагальненнѐ 

відомостей щодо використаннѐ засобів художньої творчості в 

навчально-виховному процесі дітей та молоді.  

Виклад основного матеріалу. Як зауважую Т. Пагута, сучасна 

освіта передбачаю активне залученнѐ молоді до естетичного досвіду 

лядства, до творчої діѐльності, що ю основоя естетичного розвитку 

особистості (Пагута, 2011, с. 105). 

Переважна більшість дослідників зазначаю, що естетична 

культура формуютьсѐ у процесі естетичного вихованнѐ, що ю 

складовоя частиноя виховного процесу і представлене системоя 

заходів, спрѐмованих на виробленнѐ й удосконаленнѐ в лядини 

здатності естетично сприймати, правильно розуміти, оцінявати і 

створявати прекрасне та високе в житті й мистецтві. Зокрема, на 

думку Д. Ључерука, Л. Левчука, М. Русина, термін «естетичне 

вихованнѐ» ю багатогранним і містить низку протиріч, оскільки ю 

багатоструктурним у своюму внутрішньому сенсі. По-перше, 

«естетичне вихованнѐ», ѐк понѐттѐ, відображаю певний аспект інших 

видів вихованнѐ. По-друге, до його змісту входѐть споріднені понѐттѐ 

(художню вихованнѐ, естетична і художнѐ освіта, мистецька освіта). 

Вище названі автори переконані: у кінцевому результаті естетичного 

вихованнѐ маю бути естетична культура в усій її багатоаспектності. Інші 

науковці віддаять перевагу формування естетичного ставленнѐ 

особистості до світу. Разом із тим, кінцевоя метоя естетичного 

вихованнѐ ю формуваннѐ естетичної культури (Буров, 1971).  

Педагог і психолог Г. Шевченко наголошую, що естетичне 

вихованнѐ варто розглѐдати комплексно, адже воно ю частиноя мораль-

ного, трудового, розумового, фізичного вихованнѐ. Естетичне вихованнѐ 

маю формувати естетичний розвиток у результаті цілеспрѐмованого 

естетичного впливу на школѐра. Даний вплив може здійсняватисѐ 

різними шлѐхами, а саме: юдністя процесів навчаннѐ й вихованнѐ, 

самовихованнѐ, навчальної, позакласної і позашкільної роботи; юдністя 
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дій школи, сім’ї та культурних закладів (Шевченко, 1985). В. Гончаренко 

на сторінках своюї розвідки «Проблеми вихованнѐ» стверджую, що 

знаннѐ мистецтва, його історії, культури різних часів, епох – це той шлѐх, 

ѐкий зближую сучасне й минуле, даю клячі длѐ розуміннѐ краси та 

значущості художньої спадщини (Гончаренко, 1976, с. 111). 

Особлива цінність мистецтва полѐгаю в тому, що воно часто 

зображаю ті сторони дійсності, побачити ѐкі лядина не маю змоги. 

«Життѐ коротке – мистецтво вічне», – говорить латинське прислів’ѐ. Хоча 

в наш час мистецтво і залишаютьсѐ одніюя з найбільш популѐрних і 

поширених форм естетичного вихованнѐ, суспільство, ѐке зацікавлене в 

піднѐтті рівнѐ культури громадѐн, намагаютьсѐ ѐкнайповніше 

використати длѐ ціюї мети різні форми, прагнучи одночасно до 

урізноманітненнѐ методів вихованнѐ (Джола та Щербо, 1998). 

Серед видатних педагогів минулого, ѐкі переймалисѐ означеним 

питаннѐм, варто виділити Љ. Д. Ушинського, ѐкий зазначав, що «кожен 

навчальний предмет так чи інакше містить естетичний елемент, 

передачу ѐкого учнѐм повинен мати на увазі вчитель» (Ушинський, 

1950). Основними засобами естетичного вихованнѐ Љ. Д. Ушинський 

вважав природу, праця та мистецтво. До навчальних планів народних 

шкіл педагог пропонував вклячити предмети естетичного циклу: 

маляваннѐ, музику, співи. Особливо цінував участь дітей у хоровому 

співі: «Якщо заспіваю школа – заспіваю країна». Љ. Д. Ушинський вважав, 

що длѐ естетичного розвитку дитини важливо прилучати її до народної 

поезії, традицій рідного края, проводити у школі свѐта зими, весни, літа, 

осені. Все це повинно приносити дітѐм радість і розвивати естетичні 

смаки. У зв’ѐзку з цим він порушував питаннѐ про необхідність 

художньої освіти вчителів і вихователів. Важливим джерелом естетичних 

впливів на дитину Љ. Д. Ушинський називав природу, її простори. Автор 

підкреслявав, що вони ю першими вихователѐми, бо найдоступніші 

дитѐчому сприймання й розуміння. На основі сприйманнѐ краси 

оточуячого світу, зокрема барв, звуків природи, форм, ѐк вважав 

педагог, здійсняютьсѐ розвиток сенсорної сфери дитини та наочне 

навчаннѐ. Спілкуваннѐ з природоя приносить велику насолоду. 

Љ. Д. Ушинський закликав учителів розширявати коло їхніх знань і 

уѐвлень на базі чуттювого досвіду, готувати учнів до сприйманнѐ краси 

природи. «Природа ю одним із наймогутніших агентів у вихованні 

лядини, і найдбайливіше вихованнѐ без участі цього агента завжди 

відгонитиме сухістя, однобічністя, неприюмноя штучністя. Бідолашна 

дитина, ѐкщо вона зросла, не зірвавши польової квітки, не прим’ѐвши на 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

173 

привіллі зеленої трави! Ніколи вона не розвинетьсѐ з тіюя повнотоя й 

свіжістя, до ѐких здатна душа лядська: розвиток її завжди відгонитиме 

душноя атмосфероя замкнених будинків» (Ушинський, 1954). 

Погоджуюмось із думкоя В. Љутішенко стосовно того, що 

актуальними засобами естетичного вихованнѐ ю зверненнѐ до світу 

природи, вихованнѐ дитини під час праці, організаціѐ та перетвореннѐ 

побуту, що сприѐю формування в дитини здатності розуміти та 

оцінявати мистецтво, даю їй можливість прилучатисѐ до активної 

художньої творчості (Љутішенко, 2005). 

Љультура народу передбачаю особливий підхід до організації 

процесу естетичного вихованнѐ дитини. У його основі – принципи 

гуманізму, гармонії та краси. Найѐскравіше втіляю ці принципи художнѐ 

діѐльність лядини, а також результат ціюї діѐльності – мистецтво. Звідси 

випливаю, що під естетичним вихованнѐм розуміять діѐльність, ѐка 

пов’ѐзана з формуваннѐм у вихованців почуттѐ прекрасного ѐк найбільш 

точного втіленнѐ естетичного ставленнѐ лядини до життѐ.  

Важливим, на наш поглѐд, ю те, що давні уѐвленнѐ українського 

народу про вихованнѐ лежать в основі української народної 

педагогіки (етнопедагогіки). Особливої уваги в нашому дослідженні 

заслуговую те, що народна педагогіка містить оригінальні ідеї, ѐкі в 

сукупності формуять цікаву систему впливів на формуваннѐ 

особистості. Варто зазначити, що методи й засоби досѐгненнѐ завдань 

виховного процесу маять певні відмінності, що залежить від 

особливостей регіону або етнічної групи. Традиції естетичного 

вихованнѐ, що ю складовоя частиноя української культури, беруть 

свої витоки від традицій дородового суспільства, та проходѐть шлѐх 

розвитку, минаячи етапи матріархату та патріархального ладу аж до 

періоду формуваннѐ одношлябної сім’ї. 

Слід зазначити, що основоя системи української народної 

педагогіки ю принципи світовідчуттѐ і світорозуміннѐ східних слов’ѐн, 

ѐкі знайшли свою втіленнѐ в педагогіці Љиївської Русі. Отже, 

дослідженнѐ форм вихованнѐ та навчаннѐ підростаячих поколінь ю 

неможливим без вивченнѐ традицій педагогіки східних слов’ѐн, що 

зумовили загальний напрѐм розвитку вітчизнѐної етнопедагогіки. 

Підготовка молодого поколіннѐ здійсняваласѐ в перших навчально-

виховних інституціѐх східних слов’ѐн. Вихованців готували до 

виконаннѐ певних функцій у суспільстві, що було розподілено 

відповідно до статі і віку. Традиція згуртуваннѐ молоді та дітей у групи 

длѐ проведеннѐ певних робіт чи дозвіллѐ можна було спостерігати в 
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Україні, підтвердженнѐм тому ю твори українських письменників 

(наприклад, «Вечори на хуторі білѐ Диканьки» М. Гоголѐ) (Антологиѐ 

педагогической мысли Древней Руси, 1985, с. 101). Відповідальність за 

моральне та трудове вихованнѐ дітей покладаласѐ на батьків. Саме 

вони були хранителѐми традицій сімейного вихованнѐ й головними 

вихователѐми. Тогочасним ідеалом був чесний, відважний та мужній 

працівник, що поюднував у собі риси простого робітника-селѐнина та 

мужнього воїна – захисника Вітчизни.  

Здійснений нами аналіз даю можливість визначити, що в народній 

педагогіці особливо цінували христиѐнську доброчесність та освіченість. 

Разом із упровадженнѐм христиѐнства відбулисѐ певні зміни світоглѐду, 

що не змогло не відобразитисѐ на культурі нашого народу та естетичній 

його складовій. Прийнѐттѐ христиѐнства особливим чином доповняю 

традиції, що вже на той час сформувалисѐ в українській культурі і в 

педагогіці. Так, О. Воропай у передмові до власної збірки етнографічних 

матеріалів так аргументую цей феномен: «Зустріч Візантії з Україноя – це 

не була зустріч бідного з багатим; це була зустріч ѐкщо не рівних, то 

близьких потугоя, але різних характером культур» (Воропай, 1991). Іноді 

можна прослідкувати ознаки староукраїнської, дохристиѐнської та 

христиѐнської культур у наших звичаѐх та фольклорі. Межі, за ѐкими 

кінчаютьсѐ староукраїнське і починаютьсѐ христиѐнське, ю досить умов-

ними, а тому розрізнити їх доволі складно. Так староукраїнські традиції 

злилисѐ з нашими звичаѐми, і тепер ми собі не уѐвлѐюмо Різдва без куті, 

Великоднѐ – без писанки, Свѐтої Трійці – без клечаннѐ, називаюмо це 

останню свѐто «Зеленими Свѐтами». Ми відзначаюмо свѐто Љупала, на 

«Введеннѐ» закликаюмо щастѐ на майбутній рік, на «Љатерини» кличемо 

доля, а на «Андріѐ» хто з нас не кусав калити і ѐка дівчина не ворожила, 

чи вийде заміж цього року» (Рева, 2010; Воропай, 1991). 

У ході наукового пошуку виѐвлено, що протѐгом історичного 

розвитку українського народу змінявалисѐ підходи до вихованнѐ, ѐк 

наслідок – з’ѐвлѐлисѐ нові ідеали та традиції, формуваннѐ ѐких 

відбувалосѐ під впливом історичних подій. Це неабиѐк вплинуло на 

формуваннѐ ментальності українського народу, укріпленнѐ його 

національної самосвідомості, утвореннѐ нових виховних еталонів, що 

ѐвлѐли собоя досконалу особистість, ѐка ю взірцем, до ѐкого маю 

прагнути кожен (Андрущенко, 2011). Серед національних ідеалів в 

українській свідомості постаю образ козака, ѐкий уособляю честь і 

мужність, національну гідність та справедливість; гайдамаків, опришків, 

січових стрільців. Ці образи можуть сприѐти виховання відважних 
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молодих лядей, здатних захищати власну родину, Батьківщину, готових 

відстоявати ціноя власного життѐ ідеали честі й гідності. Не можна 

оминути і сталий длѐ вітчизнѐної культури ідеал – ідеал господарѐ, ѐкий 

формуютьсѐ на ґрунті хліборобського устроя життѐ українського 

суспільства і ѐкнайкраще відображаю інтереси всього українського 

народу. Він ю прикладом гідного життѐ, що ґрунтуютьсѐ на стабільності та 

впевненості, символізую забезпечене життѐ і щасливу доля, чого можна 

досѐгти тільки через самовіддану та творчу праця. 

Доцільно відмітити, що в українській родині дівчатка та хлопчики 

виховуятьсѐ ѐк майбутні господарі і господині, що досѐгаютьсѐ 

залученнѐм їх до праці. Так, дівчата навчаятьсѐ вишивання, ткацтву та 

іншим народним ремеслам, а хлопці – чоловічій праці, уміння 

вправлѐтисѐ з кіньми, оброблѐти угіддѐ, опановувати ремесла тощо. 

Важливими складовими вихованнѐ були: шануваннѐ звичаїв та традицій 

українського народу, повага до старших (Никифоров, 2020; Boichenko, 

Nykyforov, Chystiakova, 2021). Водночас, через залученнѐ до 

господарських справ, формувалосѐ особливе ставленнѐ до праці, ѐка 

вважаласѐ покликаннѐм лядини, та, водночас, виступала ефективним 

засобом вихованнѐ. Участь дітей та підлітків у продуктивній праці 

відбуваласѐ з обов’ѐзковим урахуваннѐм вікових періодів, коли дитині 

доручаласѐ та чи інша робота, що мала відповідати рівневі її розвитку та 

здібностѐм (Гулей, Никифоров, 2020). Самовіддана працѐ активно 

заохочуваласѐ, що знайшло відображеннѐ в усній народній творчості: 

«Будеш трудитьсѐ – будеш кормитьсѐ», «Добра прѐха на скіпку 

напрѐде», «Добре тому ковалеві, що на обидві руки кую!», «Чесне діло 

роби сміло!», «Зароблена копійка краща за крадений карбованець» 

тощо. При цьому наголошували, що лядина, ѐка добре знаю своя 

справу, удостояютьсѐ найвищого визнаннѐ і ю прикладом длѐ 

наслідуваннѐ: «На дерево дивись, ѐк родить, а на чоловіка, ѐк робить», 

«Не місце красить чоловіка, а чоловік місце», «Не свѐті горшки ліплѐть, а 

прості ляди» тощо. Невідповідність же такому ідеалові, навпаки, 

засуджуваласѐ: «Лежачого хліба ніде нема», «Печені голуби не летѐть до 

губи», «Треба нахилитьсѐ, щоб з криниці води напитьсѐ», «Не побігаюш – 

не пообідаюш», «Яка кроква, така й лата, ѐка працѐ, така й плата», «Без 

діла жить – тільки небо коптить» тощо (Антологиѐ педагогической 

мысли Древней Руси, 1985; Гулей, Гавриленко, 2019). Отже, викладені 

вище складові дозволѐять стверджувати, що етнопедагогіка не 

виклячаю аспект естетичного вихованнѐ, ѐке здійснявалосѐ в руслі 

гуманістичного стиля української народної педагогіки, ѐкій притаманні 
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такі риси, ѐк ліризм, гуманне ставленнѐ до дитини, мрійливість і 

лагідність. Дитину сприймали ѐк божий дар, ѐкий може отримати 

родина. Відповідно, жорстоке ставленнѐ до дитини в народній 

педагогіці суворо засуджуютьсѐ, а розумна ж вимогливість до неї, 

навпаки, заохочуютьсѐ (Boichenko, Nykyforov, Hulei, 2020). Звідси – 

особливе ставленнѐ до освіти та вихованнѐ: «Наука не мука, за плечима 

не носить», «Љнижка – маленьке віконце, та через нього увесь світ 

видно», «З усіх скарбів знаннѐ найцінніше, тому що воно не може бути ні 

вкраденим, ні загубленим, ані знищеним», «Мудрим ніхто не вродивсѐ, 

а навчивсѐ», «Љраще з розумним двічі загубити, ніж із дурнем раз 

знайти» тощо.  

Відтак, естетична складова ю невіддільноя частиноя всіюї системи 

народної педагогіки, що проходить через весь широкий спектр виховної 

проблематики та відображаютьсѐ в її засадничих ідеѐх та головних 

принципах: природовідповідності, культуровідповідності, народності, 

трудовому характері вихованнѐ тощо (Антологиѐ педагогической мысли 

Древней Руси, 1985, с. 103). Одним із основних принципів естетичного 

вихованнѐ ѐк частини народної педагогіки ю принцип 

природовідповідності вихованнѐ, у ѐкому, перш за все, реалізувалось 

одвічне прагненнѐ лядини віднайти гармонія в її взаюмодії зі світом 

природи. Цей принцип полѐгаю у сприйнѐтті лядини, ѐка виступаю 

одночасно об’юктом і суб’юктом вихованнѐ, ѐк частини світу живої 

природи (Сухомлинський, 1975; 1977; Макаренко, 1973). Зокрема, 

народна мудрість влучно підмічаю необхідність враховувати у процесі 

вихованнѐ вікові особливості. Так, найкращим часом длѐ вихованнѐ ю 

дитинство і підлітковий вік, бо психіка яної особистості гнучка й 

податлива: «Гни дерево, поки молоде, вчи дитѐ, поки мале», «З 

молодого, ѐк із воску, що хочеш, те й виліпиш». При цьому 

підкресляютьсѐ необхідність зважати й на індивідуальні особливості 

вихованців: «У лісі й двох дерев нема однакових, не те що лядей».  

У контексті нашої роботи особливий інтерес маю розглѐд одного 

з важливих завдань естетичного вихованнѐ – установленнѐ 

гармонійних стосунків лядини з природоя, що знаходить вираженнѐ 

в народній системі вихованнѐ, зокрема – у календарній обрѐдовості. 

Передусім, це стосуютьсѐ вихованнѐ дбайливого ставленнѐ до 

природи, Матері-землі, ѐка виступаю в народному уѐвленні 

тотемічним образом, що обумовляю існуваннѐ системи певних 

ритуальних заборон, пов’ѐзаних із нея. Яскравим прикладом слугую 

заборона бити по землі палицея, особливо на початку весни, коли від 
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землі очікували народженнѐ нового врожая (Іваницький, 1997, с. 18). 

Відображеннѐ особливої поваги народу до землі знаходимо у 

фольклорі: «Землѐ даю все і забираю все», «Землѐ – мати наша, всіх 

годую і пестить», «Аби земелька була нам доброя матір’я, аби небо 

знало, що воно длѐ нас, ѐк батько», «Хто на землі сидить, той не 

впаде», «Дай землі, то й вона тобі дасть», «Землѐ-трудівницѐ аж парую 

та лядѐм хліб готую» тощо. Велика увага приділѐласѐ вивчення дітьми 

природних прикмет, що мало на меті розвивати в них увагу, 

спостережливість, бажаннѐ пізнавати навколишній світ, а також 

сприѐло послідовному опанування травництвом, основами народної 

медицини, освоюння навичок землеробства тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Підсумовуячи, відзначимо, що в українській педагогічній спадщині 

традиції естетичного вихованнѐ пронизуять практично вся систему 

вихованнѐ особистості. Народна педагогіка використовувала ѐк засоби 

формуваннѐ естетичної культури особистості не тільки навколишній 

світ природи, але й праця українського народу, намагаячись зробити 

естетичним кожний вид лядської діѐльності та прищепляячи 

молодому покоління прагненнѐ до утвердженнѐ ідеалів краси в 

кожному предметі навколишньої дійсності. 

Перспективи подальших наукових пошуків вбачаюмо в 

ретельному вивченні тенденцій розвитку естетичного вихованнѐ в 

теорії і практиці мистецької освіти. 
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SUMMARY 
Boichenko Maryna, Nykyforov Andrii, Huley Olga. Conceptual framework of 

the personality aesthetic culture formation by means of artistic creativity. 
The article is devoted to the analysis of the use of artistic means for the 

development of spiritual culture and worldview of the pupil’s personality. 
The purpose of the article is to summarize the views of leading teachers and 

scientists on the formation of pupils’ aesthetic culture. The priority methods of this 
study were: theoretical analysis and generalization of information on the use of artistic 
means in the educational process of children and youth. The views of scientists on the 
concept of “aesthetic education” are considered; it is established that it is 
multistructural in its internal content, and: 

 covers certain aspects of all other types of education; 

 its content includes related concepts (art education, art upbringing; 
aesthetic-art education); 

 the result of aesthetic education should be aesthetic culture of the individual 
in all its diversity. 

The views of the leading domestic teachers on the importance of using the 
means of artistic creativity in education are revealed. The relation of folk pedagogy to 
aesthetic education is shown. It has been found that along with mental, physical, labor 
and moral education, a special place in folk pedagogy is given to aesthetic education, 
due to which in Ukraine artistic creativity has become extremely widespread. 

It is concluded that ethnopedagogy covers the problem of aesthetic education. 
It is emphasized that Ukrainian people, with their inherent poetic understanding of 
reality, make a means of aesthetic education not only the world around them, but also 
their own work, trying to make aesthetic every human activity and instilling in the 
younger generation the same desire to establish the ideals of beauty in every object of 
the surrounding reality. 

It is stated that artistic creativity is an important means of moral education and 
enrichment of spiritual life of the younger generation. 

Key words: aesthetic education, folk pedagogy, art pedagogy, artistic creativity. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 

ПРИРОДНИЧОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 
 

У статті висвітлено особливості організаційно-технологічного 
забезпеченнѐ підготовки студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» до 
досліджуваної діѐльності через такі складники, ѐк ефективна організаціѐ 
дистанційного навчаннѐ й дослідницької діѐльності здобувачів вищої освіти.  

Окреслено тематику занѐть та особливості організації роботи 
студентів під час вивченнѐ освітніх компонентів «Основи природознавства та 
громадѐнської освіти», «Методика викладаннѐ природничої освітньої галузі», 
«Методика викладаннѐ освітньої галузі «Громадѐнська та історична», де 
освітній процес здійснявавсѐ з використаннѐм сучасних освітніх платформ і 
цифрових додатків: «Moodle», «Google Jamboard», «Google Meet», «Art and 
Culture», «Forms», «Kahoot!», QR-кодів.  

Охарактеризовано дослідницьку роботу студентів, ѐк складника 
організаційно-технологічного забезпеченнѐ, у двох напрѐмах – навчально-
науковим і науково-дослідницьким. Висвітлено особливості реалізації 
навчально-наукового напрѐму, ѐкий передбачаю виконаннѐ обов’ѐзкових 
навчальних досліджень із освітніх компонентів, ѐкі дотичні до природничої та 
громадѐнської освіти (проюктних, курсових, бакалаврських досліджень) і 
пов’ѐзані з роботоя автора в міжнародних проюктах з розвитку демократії в 
системі освіти. Описано результати роботи в науково-дослідницькому 
напрѐмі, що втіливсѐ в організації пошукової діѐльності здобувачів вищої 
освіти, ѐка здійсняютьсѐ за їхньоя ініціативоя та виходить за межі 
навчальних програм освітніх компонентів.  

Ключові слова: організаційно-технологічне забезпеченнѐ, майбутні 
вчителі початкової школи, природнича і громадѐнська освіта. 

 

Постановка проблеми. Сучасні освітні реалії, упровадженнѐ 

професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти», «Стандарту вищої освіти спеціальності 013 

«Початкова освіта» вимагаять швидкої модернізації закладів вищої 

педагогічної освіти длѐ підвищеннѐ ѐкості освітніх послуг. Постійна 

конкурентна боротьба за потенційних студентів призводить до зміни 

змісту, форм, методів і засобів навчаннѐ здобувачів освіти. Тому, 

одним із пріоритетних заходів, ѐкий допоможе закладам вищої освіти 

залучати ѐкомога більше абітуріюнтів, ю оновленнѐ організаційно-

технологічного забезпеченнѐ процесу підготовки майбутніх фахівців. 

Одними з його складників, на нашу думку, маю бути ѐкісно 

організоване дистанційне навчаннѐ й дослідницька діѐльність 
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студентів, ѐка була би їм цікавоя та корисноя длѐ професійного 

становленнѐ. Такі підходи даять змогу систематизувати, розширити й 

поглибити теоретичні знаннѐ з проблем природничої та 

громадѐнської освіти, сформувати фахові вміннѐ відповідно до 

«Стандарту вищої освіти» зі спеціальності 013 «Початкова освіта», з 

оріюнтаціюя на виконаннѐ конкретних виробничих завдань.  

Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐ проблеми 

впровадженнѐ дистанційного навчаннѐ в українських закладах освіти 

різних рівнів і форм власності доводить, що така освіта організована 

переважно на базі різних систем («IBM Lotus Workplace Collaborative 

Learning», «Moodle»). Технічні особливості використаннѐ, позитивні й 

негативні виміри дистанційної освіти в Україні, організаційно-педагогічні 

умови застосуваннѐ такого навчаннѐ під час підготовки фахівців різних 

спеціальностей тощо докладно простудійовані в зарубіжному та 

вітчизнѐному освітньому просторі (Vasіutina, Cherednyk, Klymenko, Sokur,  

Shevchuk, & Zatserkivna, 2021). Так, Н. Андрусенко, характеризуячи 

ознаки й історія запровадженнѐ дистанційного навчаннѐ, наголошую на 

його особливостѐх: дотриманні принципів відкритого навчаннѐ, 

масовому використанні комп’ятерних навчальних програм різного 

призначеннѐ, створенні за допомогоя сучасних телекомунікацій 

інформаційного освітнього середовища длѐ постачаннѐ навчального 

матеріалу та спілкуваннѐ. У працѐх О. Љоваленка описано специфіку 

використаннѐ методів змішаного навчаннѐ в юдиному інформаційному 

просторі, у розвідках І. Гулівати – особливості наповненнѐ контенту в 

системі управліннѐ навчаннѐм «Moodle» (Ліщинська, 2017). Можливими 

длѐ наслідуваннѐ в підготовці майбутніх учителів спеціальності 

«Початкова освіта» ю ідеї О. Левчук щодо дидактичних особливостей 

математичної підготовки фахівців в умовах дистанційного навчаннѐ 

(Ліщинська, 2017, c. 7–8). 

Щодо науково-дослідницької діѐльності в університеті ѐк 

складника організаціно-технологічного забезпеченнѐ, то цінними длѐ 

нас ю дослідженнѐ Љ. Волинець, І. Луцького, Ю. Скиби, 

Д. Чернілевського, О. Ярошенко та ін. Зокрема, О. Ярошенко 

виокремляю такі види роботи студентів бакалаврату, ѐк «навчально-

наукова» та «науково-дослідницька». До першого виду належать 

наукові пошуки студентів, що реалізуятьсѐ ѐк обов’ѐзкові та з 

навчальноя метоя (курсові, проюктні роботи з дисциплін, реферати 

тощо). Приклади науково-дослідницької діѐльності здобувачів вищої 

освіти – «ініціативні дослідженнѐ, що виходѐть за межі навчальних 
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планів і програм, але стосуятьсѐ розширеннѐ й поглибленнѐ знань; 

длѐ окремих студентів – підготовка під керівництвом ученого до 

наукової діѐльності післѐ завершеннѐ навчаннѐ у ЗВО» (Бульвінська, 

Дівінська, Дѐченко, Жабенко, Линьова, Скиба, Чорнойван & 

Ярошенко, 2016, с. 12). Ідетьсѐ про студентські наукові гуртки, наукові 

дослідженнѐ кафедр чи лабораторій, держбяджетну науково-

дослідницьку роботу, міжнародні проюкти, науково-дослідницькі 

інститути та ін. Особливу увагу дослідницѐ приділѐю методу проюктів, 

ѐкий «тісно переплітаютьсѐ з теоретичними знаннѐми та практичними 

діѐми». Авторка переконана в діювості використаннѐ методу проюктів 

в організації дослідницької діѐльності майбутнього вчителѐ під час 

його методичної підготовки до роботи в сучасних закладах загальної 

середньої освіти. Таким чином, виконаннѐ здобувачами вищої освіти 

дослідницьких проюктів сприѐю їх підготовці до керівництва 

навчальноя проюктноя діѐльністя учнів у майбутній професії. 

Мета статті: висвітлити сутність і особливості впровадженнѐ 

складників організаційно-технологічного забезпеченнѐ підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до реалізації змісту природничої 

та громадѐнської освіти.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано низку теоретичних та емпіричних методів: метод аналізу 

сучасного досвіду з організації дистанційного навчаннѐ й 

дослідницької діѐльності студентів у закладах вищої освіти; метод 

прогнозуваннѐ щодо використаннѐ сервісів і додатків «Google» ѐк 

допоміжних до системи «Moodle» длѐ підвищеннѐ ѐкості освітнього 

процесу; метод опитуваннѐ здобувачів освіти щодо ефективності 

використаних форм роботи, методів і засобів у процесі організації 

дистанційного навчаннѐ та дослідницької роботи у ЗВО.  

Виклад основного матеріалу. У контексті нашого дослідженнѐ 

організаційно-технологічне забезпеченнѐ процесу підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до реалізації природничої та 

громадѐнської освіти ми розглѐдаюмо ѐк удосконаленнѐ змісту, форм, 

методів та засобів дистанційного навчаннѐ й посиленнѐ навчально-

наукового і науково-дослідницького проюктуваннѐ в підготовці 

студентів до зазначеної діѐльності. 

Длѐ втіленнѐ мети дослідженнѐ підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до досліджуваної діѐльності під час дистанційного 

навчаннѐ передбачала застосуваннѐ сучасних освітніх платформ і 

цифрових додатків: «Moodle», «Google Jamboard», «Google Meet», 
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«Art and Culture», «Forms», «Kahoot!», QR-кодів (Vasіutina, 2021). 

Застосунки впроваджено в процес вивченнѐ студентами низки освітніх 

компонентів і висвітлено на авторському YouTube-каналі: «Основи 

природознавства та громадѐнської освіти» («План і карта», «Плоди і 

насіннѐ» (https://youtu.be/ghuH9QdkIVQ), «Природні угрупованнѐ», 

«Лядина ѐк біологічна та соціальна істота», «Винаходи лядства» 

(https://youtu.be/28tZcULyb9E), «Моѐ Батьківщина – Україна» 

(https://youtu.be/MCtW4YRETeI), «Методика навчаннѐ природничої 

освітньої галузі («Методи і методичні прийоми навчаннѐ освітньої 

галузі «Природнича» (https://youtu.be/Izin03vJC8o)), «Обладнаннѐ та 

наочні посібники» (https://youtu.be/TUw4kEvsWUE; 

https://youtu.be/V9TGaDXmSFU), «Методика роботи з 

картографічними посібниками (https://youtu.be/28tZcULyb9E)), 

«Методика навчаннѐ освітньої галузі «Громадѐнська та історична» 

(«Методика організації проюктної діѐльності учнів за змістом 

громадѐнської освіти» (https://youtu.be/28tZcULyb9E)).  

Љрім парної, групової та індивідуальної роботи в додатках 

«Jamboard» й «Art and Culture», студентам запропоновано виконаннѐ 

проюктних робіт із презентаціюя результатів у «Google Meet»: 

«Методика організації віртуальної екскурсії з додатком «Art and 

Culture» до природничих музеїв світу та післѐекскурсійна робота», 

«Дидактичні можливості проюкту «DOCCU – Розвиток громадѐнських 

компетентностей в Україні» у навчанні молодших школѐрів основ 

громадѐнської освіти». Одержані результати спостереженнѐ за 

роботоя студентів під час педагогічної практики, поточна й 

підсумкова атестації даять підстави стверджувати, що поюднаннѐ 

відкритої освітньої платформи «Moodle» та сучасних сервісів длѐ 

синхронної й асинхронної роботи оптимізую дистанційне навчаннѐ, що 

за ефективністя не поступаютьсѐ аудиторному. Найбільш діювим длѐ 

ѐкісної підготовки студентів до реалізації змісту природничої та 

громадѐнської освіти в дистанційних умовах став додаток «Jamboard», 

за ѐким може одночасно працявати в парах, індивідуально чи в 

групах багато користувачів і виконувати поставлені завданнѐ через 

швидке й наочне збереженнѐ ідей, згенерованих у ході дискусій.  

Втіленнѐ складника організаційно-технологічного забезпеченнѐ, 

пов’ѐзаного з дослідницькоя роботоя студентів, здійснявалосѐ в двох 

напрѐмах – навчально-науковому і науково-дослідницькому. Ці напрѐми 

передбачали: виконаннѐ обов’ѐзкових навчальних досліджень з освітніх 

компонентів, ѐкі дотичні до природничої та громадѐнської освіти; 

https://youtu.be/28tZcULyb9E
https://youtu.be/MCtW4YRETeI
https://youtu.be/Izin03vJC8o
https://youtu.be/TUw4kEvsWUE
https://youtu.be/V9TGaDXmSFU
https://youtu.be/28tZcULyb9E
https://youtu.be/28tZcULyb9E
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організація науково-дослідницької діѐльності здобувачів освіти, що 

виходить за межі програм освітніх компонентів і виконуютьсѐ за 

ініціативоя студента під керівництвом викладача. Перший напрѐм – 

навчально-науковий – передбачав  організація проюктних робіт у межах 

освітніх компонентів: «Основи природознавства та громадѐнської 

освіти/Основи природознавства з екологіюя», «Методика викладаннѐ 

природничої освітньої галузі», «Методики викладаннѐ громадѐнської та 

історичної освітньої галузі». У цьому зв’ѐзку аргументовано й 

верифіковано доцільність обов’ѐзкових проюктних робіт за темами: 

«Ukraine WOW», «Місцевий, поѐсний і літній час. Лініѐ зміни дат. 

Љалендар», «Докази кулѐстості Землі», «Цікавинки про Всесвіт та 

Сонѐчну систему», «Групова й парна робота ѐк провідні форми навчаннѐ 

учнів природничої та громадѐнської освіти», «Лепбук ѐк засіб організації 

вивченнѐ матеріалу за змістом природничої та громадѐнської освіти в 

курсі «ЯДС» тощо.  

Важливий складник цього напрѐму – керівництво студентськими 

науковими роботами за тематикоя, пов’ѐзаноя з роботоя автора в 

міжнародних проюктах «Розвиток громадѐнських компетентностей в 

Україні – DOCCU», «Впровадженнѐ демократичних цінностей у процес 

підготовки вчителѐ початкової школи в Україні та Норвегії». Студенти, 

автори досліджень, стали лауреатами всеукраїнських конкурсів наукових 

робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта», що захищені в період з 

2016 по 2021 рр. Зокрема, переможцѐми стали дослідженнѐ на такі 

теми: «Формуваннѐ ціннісних оріюнтацій в учнів 1-го класу в процесі 

вивченнѐ природознавства» (2016), «Формуваннѐ дослідницьких умінь в 

учнів 4-го класу в процесі реалізації міжнародних проюктів в умовах 

змішаного навчаннѐ» (2018), «Зміст, форми організації та методи 

формуваннѐ наскрізних умінь в учнів початкової школи в процесі 

проюктної діѐльності» (2019), «Формуваннѐ основ громадѐнської 

компетентності в учнів початкової школи в процесі хвильового 

зануреннѐ в умовах STREAM-освіти» (2020) та інші.  

Другий напрѐм – організаціѐ науково-дослідницької діѐльності 

здобувачів освіти    виходить за межі програм освітніх компонентів і 

виконуютьсѐ за ініціативоя студента під керівництвом викладача 

(наприклад, керівництво постійноя проблемноя науковоя групоя). 

На думку Љ. Волинець, науково-дослідницька діѐльність студентів 

забезпечую виконаннѐ низки основних завдань: формуваннѐ 

наукового світоглѐду, оволодіннѐ методологіюя й методами 

наукового дослідженнѐ; наданнѐ допомоги студентам в оволодінні 
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спеціальністя, досѐгненні високого професіоналізму; розвиток 

творчого мисленнѐ та індивідуальних здібностей студентів; 

прищепленнѐ студентам навичок самостійної науково-дослідницької 

діѐльності; розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні 

знаннѐ в практичній роботі (Волинець, 2013, с. 15). Залученнѐ 

студентів до розв’ѐзаннѐ наукових проблем, що маять важливе 

значеннѐ длѐ науки і практики, вимагаю постійного оновленнѐ й 

удосконаленнѐ профмайстерності викладачем, модернізації розвитку 

наукових гуртків та проблемних груп, ѐкі підпорѐдковані загальній 

науково-дослідницькій темі кафедри. Так, члени проблемної групи, 

ѐкоя ми опікуюмосѐ, а саме «Зміст, форми, методи й засоби реалізації 

змісту освітніх галузей «Природнича» і «Громадѐнська та історична» у 

початковій школі», брали участь у роботі міжнародних, усеукраїнських 

конференцій у різних ЗВО та студентських науково-практичних 

конференцій, ѐкі щорічно проводѐть у НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Лише за 2020 р. члени проблемної групи взѐли участь у роботі 63 

конференцій. Загалом протѐгом періоду дослідженнѐ (із 2016 р. до 

2021 р.) за керівництва автора вийшло з друку понад 100 студентських 

публікацій, пов’ѐзаних із задекларованоя темоя, що розміщено за 

покликаннѐм: https://bit.ly/3NuAWgz. Вагомим досѐгненнѐм уважаюмо 

наѐвність підготовлених нами п’ѐти студентів-лауреатів стипендії 

Верховної Ради України, академічних стипендій Президента України, 

конкурсів «Љращий студент-науковець» НПУ імені М. П. Драгоманова.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Загальні 

результати спостереженнѐ за роботоя студентів під час педагогічної 

практики, результати поточної та підсумкової атестації студентів, ѐкі 

навчалисѐ в дистанційних умовах, даять підстави стверджувати, що 

ѐкість засвоюннѐ змісту природничої та громадѐнської освіти, методика їх 

викладаннѐ учнѐм у майбутній професійній діѐльності покращатьсѐ в 

разі добору адекватних цифрових ресурсів і додатків. Дистанційне 

опануваннѐ дисциплін, ѐкі готуять майбутніх учителів до реалізації 

змісту освітніх галузей «Природнича» і «Громадѐнська та історична», 

може бути оптимальним лише за умови активної участі студента в 

освітньому процесі. Таку активність здатний забезпечити добір 

додаткових програмних продуктів до основного, із ѐким працяю заклад 

вищої освіти. Інструменти маять передбачати взаюмодія студентів у 

груповій і парній роботі, виконаннѐ проюктів, представленнѐ результатів 

діѐльності під час відеоспілкуваннѐ. Посутня роль відіграю і вчасний 

зворотній зв’ѐзок між викладачем та здобувачем вищої освіти.  

https://bit.ly/3NuAWgz
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Організаціѐ студентських наукових досліджень – один із 

клячових напрѐмів підготовки майбутніх учителів до професійної 

діѐльності. Їх виконаннѐ втілене за двома напрѐмами – навчально-

науковим і науково-дослідницьким. Ці напрѐми будуть 

результативними за умов підпорѐдкуваннѐ принципам організації 

студентської наукової роботи, що описані О. Ярошенко 

(усвідомленість, ініціативність, самостійність, опора на попередній 

досвід дослідницької діѐльності студента, принцип елективності, 

публічність результатів, керованість), та пов’ѐзані з провідним 

методом – проюктноя діѐльністя. 

Перспективними вважаюмо дослідженнѐ, пов’ѐзані з 

модернізаціюя організаційно-технологічного забезпеченнѐ процесу 

підготовки магістрів початкової освіти до виконаннѐ ними виробничих 

функцій, до організації наукових досліджень магістрів з терміном 

навчаннѐ 1 рік 9 місѐців. 
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SUMMARY 
Vasіutina Tеtіana. Organizational and technological support of future primary 

school teachers preparation for the implementation of the content of natural and civil 
education. 

The features of organizational and technological support for the preparation of 
students specialization 013 "Primary Education" for the research activities through such 
components as the effective organization of distance learning and research activities of 
students is highlighted in the article. 

The topics of classes and features of student work organization during the study 
of educational components "Fundamentals of Science and Civic Education", "Methods 
of teaching natural education", "Methods of teaching education "Civic and historical", 
where the educational process was carried out using modern educational platforms 
and digital applications: "Moodle", "Google Jamboard", "Google Meet", "Art and 
Culture", "Forms", "Kahoot!", QR codes. 

The research work of students as a component of organizational and 
technological support is characterized in two directions such as educational and 
scientific-research. The peculiarities of the educational and scientific-research direction 
implementation, which involves implementation of mandatory research on educational 
components related to natural and civic education (project, course, bachelor’s studies) 
and related to the author’s work in international projects for democracy in the system 
education is shown. The results of work in the research direction, which was 
implemented in the organization of research activities of higher education seekers, 
which is carried out on their initiative and goes beyond the curriculum of educational 
components, are described.  

Key words: organizational and technological support, future primary school 
teachers, natural and civic education. 
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ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ РІВНЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПИТАННЯХ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

У статті розглѐдаятьсѐ питаннѐ формуваннѐ перинатальної культури 
здобувачів вищої освіти з метоя вихованнѐ відповідальних за дитину батьків, ѐкі 
готові усвідомлено виконувати свої батьківські функції. Проведено аналіз 
результатів діагностичного дослідженнѐ, спрѐмованого на вивченнѐ рівнѐ 
компетенцій у сфері перинатальної культури здобувачів вищої освіти, виѐвленнѐ 
рівнѐ потреб здобувачів вищої освіти в освоюнні нових компетенцій у сфері 
перинатальної педагогіки та перинатальному розвитку дитини, вивченнѐ змісту 
й технологій педагогічної освіти в аспекті наѐвності в ньому контенту 
перинатальної педагогіки і можливості використаннѐ його у вихованні 
перинатальної культури здобувачів вищої освіти. Визначено критерії 
дослідженнѐ – особистість ѐк суб’юкт соціальних відносин і діѐльності, компетенції 
ѐк здатність ѐкісно досліджувати знаннѐ в певній сфері, здатність ѐк позитивне 
ставленнѐ до діѐльності та потребу ѐк спрѐмованість особистості. 
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Діагностичний компонент відображав завданнѐ констатувального 
етапу експерименту, методики вивченнѐ рівнѐ перинатальної культури 
здобувачів вищої освіти та обґрунтуваннѐ вибору діагностичних методик. 
Аналіз теоретико-методологічних проблем перинатальної педагогіки та 
вихованнѐ перинатальної культури здобувачів вищої освіти дозволив 
актуалізувати питаннѐ в галузі перинатального й раннього періоду розвитку, 
значущості педагогічного просвітництва батьків длѐ формуваннѐ в них 
почуттѐ відповідальності за життѐ і здоров’ѐ дитини. 

Ключові слова: рефлексіѐ, перинатальна педагогіка, перинатальна 
культура, когнітивні, комунікативні, ціннісно-смислові компетенції. 

 

Постановка проблеми. Сучасна українська сім’ѐ, активно залучена 

в життѐ держави, мінімізую загальносімейну діѐльність, домашні 

обов’ѐзки, виховні функції. Заразом зростаю потреба батьків повністя 

реалізуватисѐ у професійної діѐльності. Л. Шнейдер, О. Терновська 

стверджуять, що дух цивілізації сьогодні настільки сильний, сповнений 

спокус і гріховності, що здатний проникати в лядські душі через мислимі 

й немислимі огорожі (Демірджі, 2016, с. 14-19). 

У цій ситуації сучасні молоді ляди віддаять перевагу професійній 

діѐльності, ніж сім’ї, де народжуятьсѐ справжні цінності лябові. 

Держава дбаю сьогодні про те, щоб інститут сім’ї став фундаментом 

суспільства й гармонійних лядських стосунків. Перед суспільством та 

освітоя постаю питаннѐ про підготовку молоді до сімейного життѐ, до 

усвідомленого батьківства, що стаю початком оздоровленнѐ населеннѐ. 

За даними дослідженнѐ, проблема батьківства в суспільстві загострена 

низкоя чинників – особистісноя прихильністя подружжѐ, економічноя 

залежністя, соціальноя незрілістя, відсутністя доброї освіти, що 

дозволѐю усвідомити статус батька в житті нашого суспільства й життѐ 

маленької лядини, цінність збереженнѐ здоров’ѐ дитини, 

перинатальний період розвитку та її майбутньої життюдіѐльності тощо. 

Однак, ці питаннѐ в змісті професійної педагогічної підготовки 

здобувачів вищої освіти не знаходѐть належного розкриттѐ, а питаннѐ, 

що стосуятьсѐ перинатального розвитку дитини та підготовки батьків до 

відповідального виконаннѐ батьківських функцій, залишаятьсѐ за 

межами педагогічної освіти. 

Професійно-педагогічна освіта ю одним із важливих стратегічних 

напрѐмів у розвиткові суспільства, особистості та професіонала. Її 

потенціал визначаю можливість оздоровити соціальну систему, передати 

від поколіннѐ до поколіннѐ цінності, знаннѐ сім’ї, батьківства, дитини в 

житті. Водночас, у педагогічній освіті фактично немаю змісту, що 

визначаю вихованнѐ перинатальної культури потенційних батьків та 

почуттів батьківства. Розвиток перинатальної культури ѐк галузі 
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наукового знаннѐ актуалізуять знаннѐ про перинатальний розвиток 

дитини і значущість системи «мати – дитѐ», що закладаютьсѐ в цей 

період, обґрунтовуять їхня пріоритетність у розвиткові особистості.  

Педагогічна освіта сучасної молоді – це найефективніший шлѐх 

вихованнѐ перинатальної культури батьків, проте він мало 

реалізований у змісті педагогічної підготовки кадрів, попри зазначену 

актуальність у наукових дослідженнѐх. У зв’ѐзку з цим метою 

дослідження було обрано розглѐд стану даного питаннѐ в системі 

вищої професійної педагогічної освіти.  

Студентська молодь, ѐка здобуваю вищу педагогічну освіту, 

готуютьсѐ стати конкурентоспроможним спеціалістом, навчитисѐ 

працявати в малому бізнесі, організовувати малі підприюмства, тому 

освоюннѐ перинатальної педагогіки відкриваю нові можливості в 

педагогічній сфері. Љрім того, здобувачі вищої освіти – це соціальний 

прошарок населеннѐ, що активно одружуютьсѐ, планую народженнѐ 

дитини, тому освоюннѐ компетенцій у галузі перинатальної педагогіки, 

вихованнѐ їхньої перинатальної культури дозволить формувати новий 

тип батьків – відповідальних за дитину, готових усвідомлено виконувати 

свої батьківські функції. На основі вищевикладеного об’юктом 

діагностики було визначено ця категорія реципіюнтів – здобувачі вищої 

освіти віком 18-22 роки, задлѐ вивченнѐ рівнѐ їхніх компетенцій у 

питаннѐх перинатального розвитку дитини ѐк основи вихованнѐ 

перинатальної культури майбутнього спеціаліста та зародженнѐ почуттѐ 

відповідального батьківства. Як реципіюнти виступили також матері 

віком до 25 років, ѐкі чекаять на дитину, що дозволило зібрати матеріал, 

ѐкий підтверджую необхідність введеннѐ у зміст педагогічної підготовки 

контенту перинатальної педагогіки та вихованнѐ перинатальної культури 

ѐк спеціаліста, так і майбутньої матері. 

Методи дослідження. Зважаячи на це, було визначено завданнѐ 

діагностичного експерименту: вивченнѐ рівнѐ компетенції у сфері пери-

натальної культури у здобувачів вищої освіти, виѐвленнѐ рівнѐ потреб 

здобувачів вищої освіти в освоюнні нових компетенцій у сфері перина-

тальної педагогіки і перинатального розвитку дитини та виѐвленнѐ 

ставленнѐ здобувачів вищої освіти до дитини в пренатальному розвитку. 

Поставлені завданнѐ вирішувалисѐ такими методами: анкетуваннѐ, 

тестуваннѐ, порівнѐльний аналіз навчальних планів, бакалаврських 

програм за напрѐмами «Соціальна робота» та «Психологіѐ». 

Виклад основного матеріалу. Вирішеннѐ першого завданнѐ 

дослідженнѐ здійснявалосѐ за допомогоя методу анкетуваннѐ. 
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Авторський опитувальник був спрѐмований на вивченнѐ рівнѐ компе-

тенції у сфері перинатальної культури здобувачів вищої освіти. Анкета 

містила питаннѐ соціального та педагогічного плану. Питаннѐ соціаль-

ного плану дозволили вивчити пріоритети здобувачів вищої освіти у 

виборі кар’юри чи сім’ї, готовності планувати народженнѐ дитини. Питан-

нѐ педагогічного плану були оріюнтовані на вивченнѐ компетенцій у 

сфері перинатального та раннього періоду розвитку дитини, значимості 

батьків у збереженні здоров’ѐ дитини, їхньої відповідальності за 

виконаннѐ своїх обов’ѐзків, потреби до відкриттѐ нових знань длѐ 

подальшої кар’юри та самоосвіти, здатностей рефлексувати рівень своїх 

компетенцій, способів професійної діѐльності, способів установленнѐ 

системи взаюмодій із дитиноя в перинатальний та ранній період її життѐ. 

Друге завданнѐ дослідженнѐ, ѐке було спрѐмоване на виѐвленнѐ 

рівнѐ потреб здобувачів вищої освіти в освоюнні нових компетенцій у 

сфері перинатальної педагогіки і перинатального розвитку дитини, 

способів самоосвіти в пізнанні й установленні системи відносин «мати та 

дитѐ», реалізовано за допомогоя авторського тесту-опитувальника, 

тесту «Я і моѐ дитина», «Вільний малянок» (М. Ланцбург). Тест-

опитувальник був спрѐмований на виѐвленнѐ ступенѐ виразності 

потреби особистості в досѐгненні успіху в будь-ѐкій діѐльності, зокрема в 

самоосвіті та навчанні. Він містив 23 твердженнѐ, з ѐкими респондентам 

потрібно було погодитисѐ чи не погодитисѐ. Ці твердженнѐ були 

модифіковані під напрѐм дослідженнѐ. 

Тести дали змогу уточнити отримані дані анкет, виѐвити на рівні 

образів та уѐвлень здобувачів вищої освіти обізнаність про роль 

матері в розвиткові дитини в перинатальний період, про значимість 

тріадних відносин – «мати – дитина – батько», від ѐких залежить 

характер емоційної прихильності й рівноправної взаюмодії батьків та 

дітей. Тести лише на рівні діагностики вже дали можливість 

здобувачам вищої освіти усвідомити значущість батьківства. 

Графічний тест: «Я і моѐ дитина». Мета даного тесту полѐгала у 

виѐвленні ставленнѐ здобувачів вищої освіти до дитини на 

пренатальному етапі розвитку, готовність вступити в нову фазу 

розвитку – педагог, батько (мати, батько), здатність до рефлексії у сфері 

перинатальної культури та раннього вихованнѐ дітей. Респондентам 

було запропоновано зобразити себе та своя майбутня дитину будь-

ѐкими матеріалами (фарби, туш, олівці, оліѐ тощо) та засобами 

(абстрактне, реальне зображеннѐ дитини). Оціняячи тест, ураховувано 

наѐвність образів матері та дитини, зміст образу дитини, її вік, наѐвність 
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стосунків між матір’я й дитиноя (психологічна дистанціѐ, емоційна 

спрѐмованість, благополучний стан, невпевненість у собі, тривожність, 

конфліктність і ворожість). Якісні характеристики відносин визначено за 

формальними ознаками малянка, прийнѐтими у психодіагностиці 

(ѐкість лінії, розташуваннѐ на аркуші, деталі малянків тощо). За цими 

показниками виділено групи респондентів, ѐкі маять внутрішня 

соціально-емоційну готовність до пізнаннѐ нової системи відносин 

«мати – дитѐ», нового образу – батька, здатність до рефлексії 

майбутнього образу батька й компетенцій у сфері перинатального 

розвитку, а також власного емоційного стану (незначні симптоми 

тривоги, невпевненості, конфліктності). 

Тест «Вільний малянок» (М. Ланцбург та ін.) був модифікований. 

Мета тесту полѐгала у вивченні рівнѐ рефлексії в усвідомленні своюї 

значущості в розвиткові особистості дитини в перинатальний період та 

потреби самоосвіти й самовихованнѐ. Тест проведено в групі та 

індивідуально, кожен реципіюнт отримую аркуш паперу, фарби 

(нетоксичну гуаш або акварель), пензлики та банку з водоя. Інструкціѐ: 

«Ви бачите перед собоя фарби. Візьміть ті, що Вам подобаятьсѐ, та 

маляйте». Тим, хто не може, даютьсѐ така інструкціѐ: «Якщо ви не 

знаюте, що малявати, маляйте смуги». Автори, ѐкі закінчили малянок, 

отримуять наступний аркуш, поки зберігаютьсѐ бажаннѐ малявати. Ті, 

хто закінчив малянок, стаять до обговореннѐ: розповідаять про свої 

почуттѐ, стосунки, самооцінки під час маляваннѐ. На звороті автор 

підписую малянок та вказую послідовність розвитку зображеннѐ на 

папері. Аналіз малянків здійсняять за колірним співвідношеннѐм, за 

інтенсивністя штриха, за графічним малянком ліній, за емоційним 

ставленнѐм до зображеного. 

Третю завданнѐ дослідженнѐ було спрѐмоване на вивченнѐ змісту 

та технологій педагогічної освіти в аспекті наѐвності в ньому контенту 

перинатальної педагогіки й можливості використаннѐ його у вихованні 

перинатальної культури здобувачів вищої освіти. Завданнѐ виконано за 

допомогоя методів порівнѐльного аналізу освітніх та навчальних 

програм із педагогічних дисциплін, узагальненнѐ одержаних даних, 

спостереженнѐ за процесом викладаннѐ педагогічних дисциплін. 

Аналіз змісту освітніх і навчальних програм педагогічних 

дисциплін та технологій їх викладаннѐ здійснено в таких аспектах: 

1. Ступінь і характер змісту педагогічної освіти в питаннѐх 

вихованнѐ перинатальної культури й розвитку дітей у перинатальний 

період та ранньому дитинстві в предметному блоці дисциплін. 
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2. Особливості застосуваннѐ викладачами ЗВО технологій, що 

забезпечуять розвиток компетентностей здобувачів вищої освіти в 

питаннѐх перинатального та раннього розвитку дітей, вихованнѐ у 

здобувачів вищої освіти перинатальної культури. 

3. Співвідношеннѐ обсѐгів годин із дисциплін дошкільної 

педагогіки та обсѐгів годин, що відображаять питаннѐ перинатальної 

культури та вихованнѐ дітей раннього віку. Ґрунтуячись на аналізі 

наукового понѐттѐ «перинатальна культура», ѐк сукупності 

світоглѐдних ідей та поглѐдів суспільства, що виражаятьсѐ в наѐвних 

звичаѐх та традиціѐх, на процеси плануваннѐ сім’ї, вагітності, 

народженнѐ дитини та дитинства, ѐк засобу оздоровленнѐ та 

зміцненнѐ сім’ї, було визначено понѐттѐ даного феномену та його 

критерії. Понѐттѐ «перинатальна культура здобувачів вищої освіти»  

розуміюмо ѐк складову загальної культури лядини, що даю змогу 

усвідомити цінності материнства, батьківства, ѐкі визначаять життѐ та 

здоров’ѐ дитини; здоров’ѐ батьків і дитини в перинатальному періоді, 

що складаютьсѐ на основі освоюннѐ компетенцій у питаннѐх 

перинатального розвитку дитини, розуміннѐ культури і традицій свого 

народу у вихованні дітей, ціннісному ставленні до дитини; розвитку 

здатності зберігати власне здоров’ѐ, активно змінявати внутрішній та 

зовнішній світ своюї життюдіѐльності; готовності усвідомити державну 

й моральну значимість, відповідальність за ранній розвиток та 

вихованнѐ дитини ѐк основи збереженнѐ здорового генофонду нації. 

Перинатальну культуру визначаю виникненнѐ почуттѐ 

професійної та батьківської відповідальності, ѐка виховуютьсѐ під час 

розуміннѐ значущості системи «мати – дитѐ», становленнѐ 

компетенцій про перинатальний розвиток дитини, набуттѐ досвіду 

зберігати власне здоров’ѐ заради здоров’ѐ дитини. Відповідальність 

дорослих за дитину в перинатальний період розвитку – усвідомленнѐ 

дитини ѐк найвищої цінності в житті матері та батька, сім’ї, роду, 

суспільства, держави; проѐв турботи у збереженні її життѐ та здоров’ѐ; 

проѐв лябові, турботи, терпіннѐ, шанобливого ставленнѐ до дитини, 

що впливаять на розвиток у маляка адекватних самооцінки, 

самоповаги, почуттѐ гідності, упевненості й самостійності. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз фундаментальних базових 

понѐть «культура», «вихованнѐ», «перинатальний розвиток» дав 

змогу розробити критерії та показники перинатальної культури 

здобувачів вищої освіти. Оскільки вихованнѐ культури особистості 

завжди базуютьсѐ на системі знань, компетентностей, ерудиції 
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лядини, було запроваджено ѐк один із критеріїв перинатальної 

культури – «компетенції» в питаннѐх перинатального розвитку дитини 

та цінності системи «мати – дитѐ», що закладаю основи здоров’ѐ 

дитини. У педагогічній науці «компетентність» визначаять ѐк: 

 таку, що базуютьсѐ на знаннѐх, інтелектуально та особистісно 

зумовлену соціально-професійну життюдіѐльність лядини; 

 інтегративну «властивість особистості»; 

 «знаннѐ, уміннѐ, навички, а також способи та прийоми їх 

реалізації в діѐльності, спілкуванні, розвитку (саморозвитку) 

особистості (діѐльнісна та комунікативна компетентність)»; 

 «спосіб навчитисѐ щось робити, набувати професійної 

кваліфікації, справлѐтисѐ з різними численними ситуаціѐми та 

працявати в групі»; 

 фіксуваннѐ набутих ѐкостей особистості, «володіннѐ лядиноя 

відповідноя компетентністя, що містить її особисте ставленнѐ до неї 

та предмета діѐльності»; 

 системна юдність, що інтегрую особистісні, предметні та 

інструментальні (зокрема комунікативні) особливості та компоненти; 

 система професійно значущих ѐкостей, знань, умінь та 

навичок, об’юднаних гуманно-ціннісним ставленнѐм до учнів, 

індивідуалізовано творчим підходом до праці, постійноя націленістя 

на особистісне й професійне вдосконаленнѐ, ѐке у своїй сукупності 

утворяю педагогічну культуру педагога (Бабина, 2020; Гуцан, 2018; 

Делор, 1996; Mykhailychenko, 2019). 

Понѐттѐ «компетентність» маю не лише когнітивну та 

операційно-технологічну складові, а й мотиваційну, етичну, соціальну 

та поведінкову. Воно охопляю результати навчаннѐ (знаннѐ та вміннѐ), 

систему ціннісних оріюнтацій, звички тощо.  

Оскільки в дослідженні було визначено понѐттѐ компетенції ѐк 

складової компетентності, виѐвили такі дефініції компетенції, ѐк-от: коло 

питань, з ѐкими лядина добре обізнана, про ѐкі може розумно судити та 

ефективно працявати в їхній галузі; ѐкості особистості, її здатності 

найбільш універсально використовувати, застосовувати отримані знаннѐ 

і навички; особисті ѐкості й досвід, ѐкі маю лядина: знаннѐ, освіта, 

підготовка та інші особисті характеристики, ѐкі дозволѐять їй ефективно 

виконувати своя діѐльність»; характер соціальної взаюмодії та 

спілкуваннѐ (Вороніна, 2017; Лѐшенко, Жук, 2015). 

Ми визначили критерії та показники перинатальної культури, 

представлені компетенціѐми, потребами, здібностѐми, що 
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забезпечуять діювість здобувачів вищої освіти у формуванні в батьків 

почуттѐ відповідального батьківства. 

У представленому дослідженні критерій компетенції 

представлений показниками: когнітивна компетенціѐ про 

перинатальний розвиток дитини, особливості розвитку та вихованнѐ 

дитини в ранньому дитинстві; комунікативна компетентність – 

способи спілкуваннѐ матері з дитиноя в перинатальний та ранній 

період розвитку, оріюнтовані на збереженнѐ життѐ і здоров’ѐ дитини; 

ціннісно-смислова компетентність – усвідомленнѐ дитини ѐк цінності 

життѐ сім’ї, роду, суспільства, держави, значущості здоров’ѐ матері 

длѐ здоров’ѐ дитини, сенсу перинатального періоду життѐ дитини длѐ 

її подальшого розвитку. 

До критеріїв перинатальної культури зараховано потребу, 

здатність особистості до вихованнѐ почуттѐ відповідального 

батьківства. Потреба особистості ю визначальноя в її розвиткові, за 

твердженнѐм низки авторів, – це передумова діѐльності; юдина 

спрѐмованість особистості та мотиваціѐ до діѐльності; адекватні 

спонуканнѐ; задоволеннѐ потреб; відсутність благ, цінності, ѐкі 

спонукаять лядину їх досѐгти. 

У цьому дослідженні потребу розуміюмо ѐк спрѐмованість 

особистості на самоосвіту в питаннѐх перинатального та раннього 

розвитку дитини, на самозбереженнѐ власного здоров’ѐ, на наданнѐ 

допомоги батькам у створенні здорової, благополучної сім’ї. 

Показниками потреб у самоосвіті ю способи досѐгненнѐ інформації про 

самооздоровленнѐ (харчуваннѐ, гімнастика, тренінги, консультації), 

емоційно-психічна саморегулѐціѐ, створеннѐ емоційно-позитивної 

системи відносин «мати – дитѐ», здорового середовища 

життюдіѐльності, систематичне накопиченнѐ способів пізнань 

життюдіѐльності, підтримка емоційно-комфортного стану, вербальні й 

невербальні способи комунікації в перинатальний та ранній період 

розвитку. Ми розуміюмо потребу батьків у народженні дитини ѐк 

генетично запрограмовану, у ѐкій проюктуваннѐ та народженнѐ дитини ю 

сенсом та значущим досѐгненнѐм у житті сім’ї. На формуваннѐ ціюї 

потреби в батьків спрѐмована підготовка здобувачів вищої освіти в 

закладі вищої освіти під час освоюннѐ перинатальної педагогіки. 

Љритеріюм перинатальної культури ю також здатність особистості, 

ѐка в науці визначаютьсѐ ѐк: закріплена в індивіді система суспільних 

психічних діѐльностей, зумовлена досѐгненнѐми лядської культури та 

її подальшим просуваннѐм; індивідуально-психологічні особливості 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

195 

лядини; активне позитивне ставленнѐ до діѐльності, що актуалізую 

механізм, ѐкий забезпечую розвиток особистості за певних умов. 

У процесі дослідженнѐ критерій здатність розуміютьсѐ ѐк активне 

ставленнѐ особистості до себе та іншого, що визначаю її активність у 

соціокультурних та освітніх умовах. Показниками даного критерія 

виступаять ставленнѐ педагога, батька до дитини ѐк особистості, що 

розвиваютьсѐ, до здоров’ѐ матері ѐк цінності, забезпеченнѐ здоров’ѐ й 

життѐ дитини, рефлексіѐ компетенцій і почуттѐ батьківства, що зумовляю 

народженнѐ у свідомості відповідальності до дитини, сім’ї в 

перинатальний та ранній період розвитку.  

У дослідженні здатність характеризували за допомогоя 

показників:  

 оцінявати – значимість себе ѐк суб’юкта, здатного сприѐти 

розвиткові дитини в перинатальний період, збереження здоров’ѐ 

матері ѐк основи здоров’ѐ дитини;  

 рефлексувати – ступінь відповідальності за збереженнѐ 

здоров’ѐ дитини в перинатальний період, усвідомленнѐ своюї 

соціокультурної цінності ѐк суб’юкта самовихованнѐ, значущість матері 

у забезпеченні здоров’ѐ дитини;  

 відкривати – сенс збереженої, оздоровчої, виховної, 

розвивальної діѐльності педагога, батьків. 

Љритерій здатність до «рефлексії» базувавсѐ на понѐттѐх 

«рефлексії», ѐк-от: 

 джерело чуттювого, емпіричного пізнаннѐ, коли 

«спостереженнѐ індивіда спрѐмовуятьсѐ на внутрішні дії свідомості», 

це «спостереженнѐ розуму, спрѐмоване на своя діѐльність», коли 

розум поділѐтиметьсѐ на спостерігача й того, за ким спостерігаюмо; 

 джерело вищого знаннѐ, ѐке ю результатом абстрагуваннѐ та 

узагальненнѐ (John Locke, 2014). 

У ситуації конкретної діѐльності вихідними імпульсами длѐ 

виникненнѐ рефлексії ю такі: неможливість провадити діѐльність 

відповідно до наѐвних норм, неуспіх у діѐльності, невідповідність 

результатів поставленим цілѐм, відсутність необхідного матеріалу тощо. 

Це породжую розрив між компонентами діѐльності, її припиненнѐ та 

активізація механізмів усвідомленнѐ. Рефлексивна діѐльність 

спрѐмована на вирішеннѐ завдань, коли не спрацьовуять традиційні 

методи й засоби. У нашому випадку здобувач вищої освіти, ѐкий 

отримую педагогічну професія, потраплѐю в «ситуація розриву» – між 

особистістя майбутнього педагога й особистістя майбутнього батька, де 
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лише здатність рефлексувати визначить успіх діѐльності та пошук, ѐк 

стверджую О.С. Анісімов, нових норм життѐ, зразків культури і способів 

буттѐ (Шрамко, 2017). Лядина, ѐка рефлексую, здатна до 

перетворявальної діѐльності, саморозвитку, що вимагаютьсѐ від 

відповідального батька. Функціѐ рефлексії саме полѐгаю в тому, щоб 

побудувати нову діѐльність, виділити в ній певні нові утвореннѐ, ѐкі 

могли би служити засобами побудови нових процесів діѐльності – 

батьківства. Процес гуманізації, що пронизую діѐльність сучасної вищої 

школи, вимагаю підвищеної рефлексії свідомості в пізнанні лядиноя 

самої себе. Тому вихованнѐ здібності до рефлексії – педагогічний ресурс, 

найважливіший засіб вихованнѐ перинатальної культури, культури 

мисленнѐ батьків і шлѐх реалізації гуманістичної парадигми освіти. 

Залученнѐ механізмів рефлексії до виховного процесу закладу 

дошкільної освіти дасть змогу подолати особистісну кризу, що виникла, 

забезпечити зміну позиції майбутніх батьків. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

перинатальна педагогіка ѐк складова теорії та методики дошкільної 

освіти, ѐка відсутнѐ в сучасній педагогічній освіті, відкриваю нові 

можливості в розвиткові компетенцій майбутніх спеціалістів ѐк шлѐх 

досѐгненнѐ ѐкості освіти; забезпечую вихованнѐ перинатальної 

культури здобувачів вищої освіти ѐк майбутніх педагогів, здатних 

надавати допомогу батькам у вихованні почуттѐ відповідальності, 

здатності рефлексувати над цінностѐми перинатального періоду в 

розвиткові дитини та батьківства на ранніх етапах розвитку маляка. 

Діагностичний компонент моделі освітнього середовища 

вихованнѐ перинатальної культури здобувачів вищої освіти ю системоя 

діагностичних методик, спрѐмованих на вивченнѐ компетенцій у 

питаннѐх перинатального розвитку дитини, її раннього вихованнѐ, своюї 

значущості та відповідальності за вихованнѐ особистості; потреб у 

самоосвіті й саморозвитку перинатальної культури, в оволодінні 

способами підтримки свого здоров’ѐ ѐк основи здоров’ѐ дитини; 

здібностей рефлексувати над особистісноя значимістя у збереженні 

здоров’ѐ дитини в перинатальний період її розвитку. 

У дослідженні визначено критерії перинатальної культури: 

потреба, компетенції, здатність особистості до вихованнѐ почуттѐ 

відповідального батьківства. У нашій розвідці критерій компетенції 

представлений показниками: когнітивна компетенціѐ про 

перинатальний розвиток дитини, особливості розвитку та вихованнѐ 

дитини в ранньому дитинстві; комунікативна компетентність – 
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способи спілкуваннѐ з дитиноя в перинатальний і ранній період 

розвитку, оріюнтовані на збереженнѐ життѐ та здоров’ѐ дитини; 

ціннісно-смислова компетентність – усвідомленнѐ дитини ѐк цінності 

життѐ сім’ї, роду, суспільства, держави, значущості здоров’ѐ матері 

длѐ здоров’ѐ дитини, сенсу перинатального періоду життѐ дитини длѐ 

її подальшого розвитку. Потребу визначаюмо ѐк спрѐмованість 

особистості на самоосвіту в питаннѐх перинатального й раннього 

розвитку дитини, на збереженнѐ власного здоров’ѐ та здоров’ѐ 

дитини, досѐгненнѐ блага у створенні здорової і благополучної сім’ї. 

Здатність особистості сприймаюмо ѐк основу вихованнѐ почуттѐ 

відповідального батьківства. Здатність до рефлексії дозволѐю оцінити 

своя готовність забезпечувати життюво значущу діѐльність длѐ життѐ 

та здоров’ѐ дитини – охоронну, оздоровчу, виховну, розвивальну. 

Розробка критеріїв та показників перинатальної культури 

здобувачів вищої освіти ґрунтуваласѐ на теоретичних положеннѐх 

педагогів та психологів, згідно з ѐкими понѐттѐ особистість сприймаюмо 

ѐк суб’юкт соціальних відносин та діѐльності, компетенції – ѐк здатність 

ѐкісно досліджувати знаннѐ в певній сфері, здатності – ѐк позитивне 

ставленнѐ до діѐльності та потребу – ѐк спрѐмованість особистості. 

Професійну педагогічну освіту визначаюмо ѐк ефективний шлѐх розвитку 

компетенцій у сфері перинатальної педагогіки та вихованнѐ 

перинатальної культури здобувачів вищої освіти. Такі завданнѐ 

актуалізовуюмо в межах державної політики України з вирішеннѐ 

демографічної кризи, що виникла в суспільстві.  
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SUMMARY 
Voloshenko Maryna. Diagnostic component of the level of competencies of 

students of socionomic specialties in perinatal culture issues. 
The article considers formation of perinatal culture of students in order to raise 

responsible parents for the child, who are ready to consciously perform their parental 
functions. The analysis of the results of diagnostic research was conducted. It is aimed 
at studying the level of competencies in the field of perinatal culture of students, 
identifying the needs of students in mastering new competencies in the field of 
perinatal pedagogy and perinatal child development, studying the content and 
technology of pedagogical education, its use in the education of perinatal culture of 
students. The research criteria are defined – personality as a subject of social relations 
and activities, competencies as the ability to qualitatively research knowledge in a 
particular field, ability as a positive attitude to activity and need as a personality 
orientation. The diagnostic component reflected the tasks of the ascertaining stage of 
the experiment, methods of studying the level of perinatal culture of students and 
justification of the choice of diagnostic methods. The analysis of theoretical and 
methodological problems of perinatal pedagogy and education of perinatal culture of 
students allowed to actualize issues in the field of perinatal and early development, the 
importance of pedagogical education of parents to form in them a sense of 
responsibility for life and health. 

Key words: reflection, perinatal pedagogy, perinatal culture, cognitive, 
communicative, value-semantic competences. 
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 
 

У статті розкрито проблему самореалізації учнів під час проюктної 
діѐльності на уроках біології. Відзначаютьсѐ, що існую проблема вдосконаленнѐ 
технологій, форм, методів навчаннѐ, що забезпечуять розвиток ініціативності, 
активності, креативності, самостійності учнів. Акцентуютьсѐ увага на тому, що 
самореалізаціѐ учнів ѐк шлѐх до формуваннѐ компетентності в системі 
проюктного навчаннѐ вклячаю: пошукову, дослідницьку, аналітичну, виконавську, 
комунікативну та рефлексивну діѐльність. Обґрунтовуятьсѐ критерії, 
компоненти та рівні самореалізації учнів, що відображаять ступінь розкриттѐ 
пізнавальних можливостей, мотиваційної складової процесу навчаннѐ, перспектив 
саморозвитку, самовдосконаленнѐ, самоактуалізації в ході створеннѐ учнѐми 
творчого освітнього продукту.  

Ключові слова: самореалізаціѐ, компетентність, пізнавальна діѐльність, 
проюктна діѐльність, урок біології, мотиваціѐ, рівні самореалізації, методи 
навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. У Національній доктрині розвитку освіти 

України зазначаютьсѐ про необхідність підвищеннѐ ефективності 

освітнього процесу на основі впровадженнѐ досѐгнень психолого-

педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-

комунікаційних технологій у сучасній школі, що маю забезпечити 

умови розвитку й самореалізації кожної особистості (Національна 

доктрина розвитку освіти України, 2012).    

У законі України «Про освіту» зазначаютьсѐ, що метоя повної 

загальної середньої освіти ю різнобічний розвиток особистості, ѐка маю 

прагненнѐ до самовдосконаленнѐ і навчаннѐ впродовж життѐ, готова 

до свідомого життювого вибору та самореалізації  (Закон України «Про 

освіту», 2017). 

Про необхідність наданнѐ учнѐм можливості успішної самореа-

лізації шлѐхом оновленнѐ змісту освіти, заснованому на формуванні 

компетентностей, потрібних у суспільстві, наголошуютьсѐ в концепції 

Нової української школи (Концепціѐ Нової української школи, 2016).  

Сучасні підходи до формуваннѐ компетентної, самостійної, 

відповідальної особистості оріюнтуять педагогів на пошук 

методичного інструментарія, ѐкий би забезпечив створеннѐ умов длѐ 

особистісного зростаннѐ учнів, можливість знаходити оригінальні 
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рішеннѐ, адаптуватисѐ до нових обставин, креативно мислити, 

працявати в групі, гармонійно взаюмодіѐти з усіма суб’юктами 

творчого освітнього середовища. 

Однак, останнім часом в освіті приділѐютьсѐ увага перспективам 

самореалізації учнів здебільшого у творчій діѐльності. Проте 

технології, форми, методи, прийоми навчаннѐ, що сприѐять 

максимальному розкриття ініціативності, активності, креативності, 

самореалізації учнів, залишаятьсѐ недостатньо теоретично 

обґрунтованими й не дослідженими. 

Аналіз актуальних досліджень. Обґрунтуваннѐ самореалізації 

учнів через процеси евристичної і креативної діѐльності та їх впливу на 

динаміку розвитку учнів представлено в роботах В. Алфімова, 

В. Андрююва, І. Беха, Л Бурої, І. Іванова, В. Љан-Љалика, М. Нікандрова, 

В. Сухомлинського та ін.  

Проблемі самореалізації в контексті творчої та пізнавальної 

діѐльності учнів в умовах особистісно оріюнтованого навчаннѐ 

присвѐчено праці вітчизнѐних науковців – В. Андрююва, А. Бойко, 

Ж. Воронцової, Н. Громовой, В. Жарікова, І.Зѐзяна, І. Іванова, 

Л. Љогана, Н. Љомісаренко, М. Лазарюва, Л. Левченко, В. Лозової, 

В. Мулѐра, Л. Рибалко, Л. Сохань, Н. Тарасевич та ін.  

Визначальними ознаками самореалізації особистості, на думку 

українських і зарубіжних учених (А. Адлер, І. Бех, І. Ісаюв, О. Љоберник, 

В. Маралов, А. Маслоу, Є. Потапчук, Љ. Роджерс, О. Сухомлинська,  

В. Франкл, Љ. Чорна та ін.), ю прагненнѐ лядини досѐгти успіху в 

діѐльності, подолати проблеми, реалізувати потреби й мотиви 

саморозвитку та самовдосконаленнѐ. Науковцѐми з’ѐсовано, що 

самореалізаціѐ особистості ѐк комплексна категоріѐ складаютьсѐ із 

самоактуалізації, самопізнаннѐ та саморозвитку ѐк шлѐху накопиченнѐ 

пізнавального досвіду й набуттѐ учнѐми особистісних ѐкостей.  

Особливого значеннѐ в освітньому процесі набуваю проюктна 

діѐльність учнів. Цій проблемі присвѐчені праці сучасних українських 

дослідників (В. Аніщенко, І. Дичківська, І. Єрмаков, А. Љіктенко, 

О. Љоберник, Л. Мартинець, Ю. Момот, О. Пюхота, С. Ящук, та ін.), 

зарубіжних науковців (Т. Гречухіна, Дж. Джонсон, М. Епштейн, 

І. Зимнѐ, П. Лернер, Дж. Пітт, Є. Полат, А. Флітнер, П. Фрейре, 

Д. Хопкінз та ін.). Науковцѐми розроблено принципи, форми, види, 

етапи організації проюктної діѐльності учнів. На думку дослідників, 

проюктне навчаннѐ під час освітнього процесу підвищую успішність, 

сприѐю активізації пізнавальної діѐльності, самостійності, формування 
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компетентності. Однак, дидактичний аспект проюктного навчаннѐ в 

контексті самореалізації учнів потребую подальшого дослідженнѐ. 

Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні сутності самореалізації учнів 

на уроках біології  під час проюктної діѐльності.    

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз психолого-

педагогічної, науково-методичної літератури, узагальненнѐ, 

систематизаціѐ – длѐ розкриттѐ змісту основних понѐть, підходів, 

моделей досліджуваних ѐвищ; емпіричні: педагогічне спостереженнѐ 

та аналіз навчальної діѐльності учнів під час виконаннѐ проюктів.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес 

самореалізації учнів розглѐдаютьсѐ педагогічноя наукоя ѐк спосіб 

втіленнѐ існуячих бажань, пізнавальних потреб, знань, умінь, 

навичок, схильностей, особистісних потенціальних можливостей у 

процесі навчаннѐ. Індивідуальна складова самореалізації полѐгаю у 

становленні уѐвлень про себе, власні здібності, а також шлѐхи й 

методи досѐгненнѐ освітнього результату. 

Л. Левченко поѐсняю процес самореалізації ѐк «свідомий 

процес розгортаннѐ та зростаннѐ сутнісних сил лядини, зокрема 

дитини, підлітка, янака: її задумів, творчих здібностей, умінь, потреб, 

мотивів, життювих цінностей» (Левченко, 1999, с. 8).  

Такої самої думки дотримуютьсѐ Ж. Воронцова, ѐка визначаю 

самореалізація особистості ѐк «свідомий процес найбільш повного 

розкриттѐ і зростаннѐ потенційних і спонукально-мотиваційних 

сутнісних сил лядини, що приводить до самоствердженнѐ власного 

«Я» (Воронцова, 2007, 2008). Љомпетентнісний аспект розкрито 

В. Зарицькоя, ѐка розглѐдаю процесуальну та результативну складову 

самореалізації особистості у щоденному житті та набутті компетенцій, 

під час вкляченнѐ у творчу особистісно значущу діѐльність (Зарицька, 

2006). Самореалізація ѐк процес подоланнѐ суперечностей між «Я»-

ідеалом і «Я»-реальністя обґрунтовую С. Гармаш (Гармаш, 2004). 

Самореалізаціѐ учнів під час проюктної діѐльності полѐгаю в тому, 

що в них формуютьсѐ мотиваціѐ на успіх, прагненнѐ досѐгти мети, 

адекватна самооцінка, рефлексіѐ в атмосфері індивідуальної або 

командної роботи і співробітництва, під час ѐкого цінуютьсѐ 

індивідуальний внесок кожного учасника в процесі вирішеннѐ 

поставленого завданнѐ, що сприѐю розкриття творчого потенціалу учнів і 

примноження знань. Під час проюктної діѐльності системоутворя-

вальноя дидактичноя одиницея освітнього процесу ю значуща длѐ учнів 

проблема, вирішеннѐ ѐкої сприѐю набуття клячових компетентностей. 
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Розглѐдаячи зміст компетентностей, представлених у концепції 

Нової української школи, серед ѐких спільними ю: уміннѐ 

висловлявати думку усно і письмово, критичне мисленнѐ, здатність 

логічно обґрунтовувати позиція, виѐвлѐти ініціативу і творчість, 

уміннѐ вирішувати проблеми, оцінявати ризики та приймати рішеннѐ, 

здатність співпрацявати в команді, уміннѐ конструктивно керувати 

емоціѐми, необхідно зазначити, що перераховані вміннѐ інтегруятьсѐ 

в проюктній діѐльності (Нова українська школа, 2016). 

Самореалізаціѐ учнів у системі проюктного навчаннѐ учнів 

вклячаю: пошукову, дослідницьку, аналітичну, виконавську, 

комунікативну та рефлексивну діѐльність.  

Пошукова діѐльність учнів ґрунтуютьсѐ на вміннѐх бачити 

проблему, формулявати мету, завданнѐ, гіпотезу проюкту, планувати 

діѐльність, брати участь у розробці стратегій дослідженнѐ на основі 

власних мотивів, пізнавальних потреб та інтересів. Длѐ ефективної 

організації пошукової діѐльності доречно застосовувати евристичні та 

інтерактивні методи, що сприѐять творчій самореалізації учнів. Метод 

«мозкового штурму» стимуляю генерація ідей, їх обговореннѐ та 

звуженнѐ кола пошуку рішень проблеми проюкту. Метод евристичних 

запитань застосовуять длѐ визначеннѐ мети, завдань, аналізу 

інформації щодо проблеми та плануваннѐ етапів діѐльності. Метод 

асоціацій заохочую висловлявати продуктивні ідеї та встановлявати 

взаюмозв’ѐзки між її складовими, учні маять можливість втілити 

пізнавальний досвід творчої діѐльності та створити нові асоціативні 

зв’ѐзки, що сприѐтиме вирішення проблеми. 

Дослідницька діѐльність учнів під час виконаннѐ проюктів 

забезпечую формуваннѐ вмінь і навичок експериментальної роботи 

длѐ вирішеннѐ стратегічних завдань проюкту, умінь проводити досліди 

та спостереженнѐ за об’юктами живої природи, процесами їхньої 

життюдіѐльності, здійснявати моніторинг біологічних систем. На 

продуктивність дослідницької діѐльності учнів впливаю раціональний 

відбір методів навчаннѐ. 

Метод конкретних ситуацій оріюнтую учнів на вирішеннѐ 

проблеми проюкту в процесі аналізу отриманих експериментальних 

або інформаційних даних, характеристик біологічних систем, наслідків 

впливу різних чинників, взаюмодії з навколишнім і внутрішнім 

середовищами, установленнѐ причинно-наслідкових зв’ѐзків. Учні 

осмисляять проблемну ситуація проюкту, її складові, умови, наслідки 

та моделяять шлѐхи її розв’ѐзаннѐ.  
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Метод інверсії (пошук варіантів від протилежного) спрѐмований 

на дослідженнѐ шлѐхів вирішеннѐ завдань проюкту в нових протилежних 

напрѐмах, що розвиваю нелінійне мисленнѐ, діалектичний підхід, 

допомагаю знаходити несподівані, оригінальні, творчі рішеннѐ проблем. 

Метод створеннѐ проблемної ситуації змушую учнів мислити 

нестандартно, витрачати зусиллѐ на розв’ѐзаннѐ протиріч між 

теоретично можливими шлѐхами розв’ѐзаннѐ проблеми та практичноя 

нездійсненністя; між наѐвними знаннѐми і способами діѐльності, ѐкими 

володіять учні та новими даними, ѐкі слід поѐснити на основі цих знань; 

між практично досѐгнутим результатом виконаннѐ завданнѐ проюкту і 

відсутністя в учнів знань длѐ теоретичного обґрунтовуваннѐ. Здійсненнѐ 

проблемного впорѐдкуваннѐ, що дозволѐю виділити комплекс 

проблемних ситуацій, характеристику, їх типологія, наслідки, способи 

розв’ѐзаннѐ, можливе шлѐхом проблемного аналізу. Отриманнѐ 

оригінального баченнѐ проблеми, акцентуваннѐ уваги на окремих 

властивостѐх предмету дослідженнѐ відбуваютьсѐ за допомогоя методу 

фокусуваннѐ.  

Метод організованих стратегій допомагаю стимулявати 

генерація ідей або стратегій, подолати інерція мисленнѐ, розвинути 

евристичність і креативність, відійти від стереотипів та традиційного 

шлѐху вирішеннѐ проблем проюкту. Самореалізаціѐ учнів під час 

дослідницької діѐльності відбуваютьсѐ ѐк практико-оріюнтований 

процес, що потребую мобілізації знань та самоактуалізації ѐк шлѐху 

досѐгненнѐ мети. 

Аналітична діѐльність проѐвлѐютьсѐ в здатності визначати 

структуру проюкту, порівнявати результати та гіпотезу, узагальнявати 

результати, здійснявати синтез отриманих даних, робити висновки. 

Самореалізаціѐ учнів під час аналітичної діѐльності полѐгаю в 

самокорекції, саморегулѐції, самоконтролі та ю продуктивним 

процесом розкриттѐ сутнісних сил учнів. Ефективність аналітичної 

діѐльності забезпечуютьсѐ педагогічним супроводом учителѐ, ѐкий 

передбачаю діювий арсенал методів навчаннѐ.  

Метод порівнѐннѐ ґрунтуютьсѐ на зіставленні біологічних систем 

або їх компонентів, ѐвищ, процесів, що даю змогу визначити їх специфіку, 

особливості та умови функціонуваннѐ. Метод аналогій дозволѐю виѐвити 

схожість між двома біологічними об’юктами, процесами длѐ поѐсненнѐ 

їхньої сутності. Метод ранжуваннѐ застосовуютьсѐ длѐ аналізу цілей і 

завдань проюкту, опису біологічних систем відповідно до ступенѐ проѐву 

ознак. Метод парадоксу передбачаю розглѐд біологічних процесів, ѐвищ 
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із нетрадиційних позицій, ѐкі відрізнѐятьсѐ від загальноприйнѐтих 

уѐвлень. Метод декомпозиції надаю можливість розділити будь-ѐкі 

складні ѐвища та процеси на компоненти, що сприѐю більш ґрунтовному 

аналізу кожної складової. Застосуваннѐ гіпотетичного методу доречно 

під час висуненнѐ, обґрунтуваннѐ і доказу гіпотез проюкту. Спочатку 

розглѐдаютьсѐ широке коло проблем та питань, ѐкі потім зводѐтьсѐ до 

одніюї гіпотези. Логічним продовженнѐм ю метод пошуку 

закономірностей, стійких взаюмозв’ѐзків у біологічних або зв’ѐзку між 

ѐвищами та процесами. Упорѐдкуваннѐ біологічних об’юктів дос-

лідженнѐ відповідно до характеристик та істотних ознак здійсняютьсѐ 

методом класифікацій. Даний метод доповняютьсѐ системним аналізом 

характеристик, структури біологічних систем, її функцій, процесів, 

взаюмодії з навколишнім та внутрішнім середовищами.  

Виконавська діѐльність ю центральним компонентом 

самореалізації учнів під час виконаннѐ проюктів, забезпечую формуваннѐ 

клячових компетентностей, а саме: здатність вирішувати 

загальнонавчальні (пошук, аналіз, синтез, порівнѐннѐ тощо) та предметні 

(опис біологічних систем, їх класифікаціѐ, спостереженнѐ, проведеннѐ 

досліджень тощо) завданнѐ в процесі проюктної діѐльності. 

Сьогоденнѐ потребую від здобувачів освіти цифрової 

компетентності, застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних 

технологій, здатності до самоконтроля, умінь приймати рішеннѐ та 

готовність нести за них відповідальність, а також усвідомлявати 

особистісну та соціальну значущість власної діѐльності. Під час 

проюктної діѐльності учні будуять моделі, ѐкі відображаять сутність 

дослідженнѐ, істотні властивості аналізованого біологічного об’юкту, 

процесу, ѐвища за допомогоя методу моделяваннѐ. Підготовка 

передбачень стосовно вірогідного, потенційного та бажаного 

майбутнього розвитку біологічних систем здійсняютьсѐ шлѐхом 

прогностичного аналізу.  

Самореалізаціѐ учнів на даному етапі вклячаю праксеологічний 

аналіз, самодіагностику змісту проюктної діѐльності, її оптимізація з 

метоя реалізації намічених цілей. Перевірка правильності ходу 

дослідженнѐ біологічного об’юкту відбуваютьсѐ методами індукції та 

дедукції, що сприѐю створення повного уѐвленнѐ щодо відповідності 

отриманого результату теоретичній моделі. 

Љомунікативна діѐльність учнів вклячаю знаннѐ умов, способів 

взаюмодії з оточуячими та подіѐми, навички роботи у групі, виконаннѐ 

своюї ролі в колективі під час виконаннѐ проюкту, уміннѐ презентувати 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 1 (115) 

205 

свої здобутки, вести дискусія, толерантно сприймаячи відмінні 

думки, активно вклячаячись в освітню середовище.  

Особистісна самореалізаціѐ на комунікативному рівні 

спрѐмована на засвоюннѐ способів духовного, інтелектуального 

саморозвитку, культури мисленнѐ й поведінки, емоційної 

саморегулѐції, креативних навичок продуктивної діѐльності. 

Љомунікативна діѐльність оріюнтована на те, щоб зміст проюкту став 

джерелом длѐ самостійного пошуку вирішеннѐ проблеми, а учні 

обирали ефективні форми спілкуваннѐ, методи і прийоми роботи длѐ 

виконаннѐ спільного завданнѐ. 

Результативна комунікаціѐ учнів характеризуютьсѐ досѐгненнѐм 

взаюморозуміннѐ між членами групи, кращим усвідомленнѐм 

проблемної ситуації і предмета спілкуваннѐ, що сприѐтиме досѐгнення 

результату, вирішення проблем, забезпечую ѐкісний освітній продукт з 

оптимальними витратами ресурсів. Діѐльність, організована в такий 

спосіб забезпечить формуваннѐ комунікативної компетентності.  

Самореалізації учнів під час проюктної діѐльності на даному 

етапі сприѐю впровадженнѐ інтерактивних, дискусійних методів 

навчаннѐ: «круглий стіл», «кейс-метод», «засіданнѐ експертної групи», 

«форум», «панельна дискусіѐ», «дебати», «акваріум», «засіданнѐ 

суду», метод рольової гри, «снігова кулѐ» тощо.  

Љомунікативна діѐльність ґрунтуютьсѐ на принципах: 

продуктивної взаюмодії, позитивної взаюмозалежності, особистої 

звітності, рівної участі кожного учнѐ. 

Рефлексивна діѐльність учнів стимуляю розвиток здатності до 

самоорганізації, самоактуалізації, самоосвіти, самопізнаннѐ, 

самооцінки, проѐву творчої активності, самовираженнѐ. Рефлексіѐ 

здійсняютьсѐ шлѐхом виходу в надситуативну позиція щодо процесу 

усвідомленнѐ ѐкості та ефективності власної діѐльності над проюктом. 

У компетентністній парадигмі рефлексіѐ ю цілеспрѐмованим 

інструментом розвитку самосвідомості, самовизначеннѐ й 

самореалізації учнів. Рефлексивно-гуманістична практика в умовах 

особистісно-оріюнтованого навчаннѐ потребую педагогічної 

фасилітації, педагогічного супроводу, спрѐмованого на захист і 

підтримку індивідуальності кожного учасника освітнього процесу, що 

спонукаю до осмисленого виконаннѐ проюкту. Провідну роль під час 

рефлексивної діѐльності виконую метод аксіологічного аналізу, ѐкий 

забезпечую формуваннѐ системи самооціняваннѐ діѐльності, ситуацій 

із позицій усвідомленої системи цінностей. 
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В умовах проюктної діѐльності учнів процес рефлексії втіляютьсѐ 

під час самоконтроля, самооцінки і ю проѐвом критичної 

самосвідомості. Якість освітнього продукту (проюкту) визначаютьсѐ 

саме через самоконтроль та самооцінку і не обмежуютьсѐ перевіркоя 

виконаних завдань, засвоюних знань, вироблених умінь і навичок. 

Рефлексіѐ ставить найбільш важливу мету – розвиток умінь бачити 

нові проблеми післѐ виконаннѐ проюкту, аналізувати власний 

пізнавальний досвід та подальший шлѐх самореалізації. На даному 

етапі важливо розвивати у школѐрів уміннѐ критично оцінявати своя 

діѐльність, здійснявати самоперевірку, контролявати продуктивність 

рішень, знаходити помилки та шлѐхи їх усуненнѐ.  

Рефлексивна діѐльність учнів ѐк завершальний етап самореалізації 

під час проюктного навчаннѐ сприѐю побудові суб’юкт-субюктних відносин, 

коли вчитель і учень стаять партнерами в освітньому процесі. Між 

учнѐми формуютьсѐ навчальне співробітництво під час співпраці в 

групах, вони розвиваять позитивну взаюмозалежність, допомагаять 

один одному, навчаятьсѐ взаюмодіѐти длѐ досѐгненнѐ мети, розвиваять 

міжособистісні стосунки. Під час аналізу ѐкості такої взаюмодії, ѐк 

результату інтеграції діѐльності учасників проюкту – колективу, здатного 

до самоорганізації, можливим ю створеннѐ рекомендацій щодо ролі 

кожного учнѐ й залученнѐ його до конкретної діѐльності. 

Структуру самореалізації учнів під час проюктної діѐльності 

складаять компоненти: мотиваційно-цільовий, змістовий та 

результативний. 

Мотиваційно-цільовий компонент відображаю усвідомленнѐ 

учнѐми мети, завдань, проблеми проюкту, його місцѐ в системи знань 

з біології. Мотиваційна складова може вклячати ѐк зовнішні, так і 

внутрішні мотиви, однак у процесі виконаннѐ проюктів мотиваційне 

поле може зміняватисѐ, що ю критеріюм рівнѐ самореалізації учнів. 

Успішність самореалізації залежить від сформованості внутрішніх 

мотивів, ѐкі ю спонукальноя силоя діѐльності. 

Змістовий компонент вклячаю такі складові, ѐк сформований 

понѐттювий апарат проблеми дослідженнѐ, усвідомлена проблема 

проюкту, установлені міжпредметні та внутрішньопредметні зв’ѐзки. 

Даний компонент відображаю ступінь сформованості біологічної 

компетентності учнів, а саме:  

 системність біологічних знань; 

 знаннѐ біологічних теорій, концепцій, правил, законів, 

закономірностей; 
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 уміннѐ розрізнѐти побутові уѐвленнѐ та наукові факти; 

 уміннѐ бачити проблему, виділѐти її складові;  

 уміннѐ вирішувати проблеми в межах біологічних знань; 

 здатність установлявати зв’ѐзок між теоріюя та практикоя; 

 знаннѐ з біології длѐ розв’ѐзаннѐ практичних завдань; 

 уміннѐ формулявати мету, планувати та проводити біологічні 

дослідженнѐ; 

 уміннѐ застосовувати лабораторне обладнаннѐ та прилади; 

 готувати звіти та презентації проюкту, використовуячи засоби 

мультимедійних технологій. 

Результативний компонент відображаю рівень самореалізації 

учнів під час виконаннѐ проюктів, що ю ознакоя ефективності 

цілездійсненнѐ, задоволеннѐ пізнавальних потреб і мотивів, 

самоактуалізації (розгортаннѐ сутнісних сил учнів), самоорганізації, 

самовизначеннѐ, рефлексії.  

Љритерії самореалізації учнів під час проюктної діѐльності 

визначено відповідно до:  

1) знаннювого потенціалу учнів, їх компетентності (рівень знань з 

біології та споріднених наук, предметні вміннѐ та навички);  

2) особливостей пізнавального процесу (мотиви, 

цілепокладаннѐ та цілездійсненнѐ, пізнавальний інтерес, пізнавальна 

активність та самостійність); 

3) особистісних характеристик (самокорекціѐ, саморегулѐціѐ, 

самоконтроль діѐльності, саморозвиток, самопізнаннѐ, самовдоско-

наленнѐ, самовираженнѐ, самопрезентаціѐ, самоактуалізаціѐ). 

Ступінь самореалізації старшокласників під час виконаннѐ 

проюктів установлено на основі критеріїв за такими рівнѐми: 

репродуктивний, алгоритмічний, конструктивний, творчий. 

Длѐ учнів із репродуктивним рівнем самореалізації притаманні 

ускладненнѐ під час визначеннѐ мети, завдань, проблеми, гіпотези 

проюкту. Учні демонструять дискретні знаннѐ з біології, низький 

рівень пізнавальної активності, обмеженість у розкритті своїх 

пізнавальних можливостей та здібностей, ситуативний пізнавальний 

інтерес, здебільшого зовнішнѐ мотиваціѐ, нерозвиненість 

комунікативних умінь, самокорекціѐ діѐльності не виражена. 

Алгоритмічний рівень самореалізації виѐвлѐютьсѐ в учнів, ѐкі 

здатні визначити мету, завданнѐ, проблему, гіпотезу проюкту за 

зразком. Учні, у цілому, оріюнтуятьсѐ в навчальному матеріалі з 

біології, маять середній рівень пізнавальної активності, прагнуть 
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розкрити свій пізнавальний досвід та здібності, маять не стійкий 

пізнавальний інтерес та переважно зовнішня мотивація, здатні до 

комунікації задлѐ вирішеннѐ спільної проблеми, маять бажаннѐ до 

самовдосконаленнѐ, проте не розвинене самоуправліннѐ діѐльністя. 

Љонструктивний рівень самореалізації школѐрів характеризуютьсѐ 

тим, що длѐ визначеннѐ методології дослідженнѐ потребуять контроля 

вчителѐ. Демонструять знаннѐ з біології та споріднених наук на 

достатньому рівні, розуміять власний пізнавальний потенціал та 

прагнуть поглибленнѐ знань, умінь, набуттѐ компетентностей. Процес 

самореалізації все ще залежить від впливу вчителѐ, пізнавальний 

інтерес більш стійкий, розкриттѐ здібностей учнів підпорѐдковуютьсѐ 

зовнішнім обставинам. Учні найчастіше проѐвлѐять пізнавальну 

активність, адекватно оціняять свої досѐгненнѐ та можливості, здатні до 

самокорекції, саморегулѐції діѐльності, самоконтроля. Спостерігаютьсѐ 

тенденціѐ до проѐву евристичності під час аналізу інформації. Учні 

продуктивно спілкуятьсѐ з однокласниками, відповідально виконуять 

завданнѐ під час командної роботи. 

Длѐ учнів з творчим рівнем самореалізації властиві: усвідомлене 

визначеннѐ мети, завдань, проблеми, гіпотези проюкту. Учні маять 

стійкий пізнавальний інтерес, виражену мотивація учіннѐ, високий 

рівень пізнавальної активності та самостійності у навчальній діѐльності 

і поведінці. Вони здатні до глибокого аналізу проблеми дослідженнѐ 

на основі ґрунтовних знань з біології та споріднених наук, пошуку 

оптимальних шлѐхів її розв’ѐзаннѐ. Під час виконаннѐ проюкту школѐрі 

не потребуять контроля з боку вчителѐ, на основі здатності до 

саморегулѐції діѐльності, самоконтроля, самооцінки, упевнено 

рухаятьсѐ до реалізації мети – створеннѐ оригінального освітнього 

продукту. Учні маять прагненнѐ до саморозвитку, самопізнаннѐ й 

самовдосконаленнѐ, проѐвлѐять уміннѐ самовираженнѐ, 

самопрезентації, адекватно оціняять свої можливості та правильність 

свого пізнавального шлѐху, розвинені комунікативні вміннѐ й 

особистісні ѐкості, ѐк і здатність до самоактуалізації. 

Висновки. Характер самореалізації учнів під час проюктної 

діѐльності на уроках біології залежить від знаннювого, пізнавального 

та особистісного потенціалу суб’юктів освітнього процесу. 

Самореалізаціѐ учнів ѐк багатоаспектна категоріѐ вклячаю: пошукову, 

дослідницьку, аналітичну, виконавську, комунікативну та рефлексивну 

діѐльність, залежить від методичного арсеналу вчителѐ та може 

відбуватисѐ на різних рівнѐх.  
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Проюктна діѐльність забезпечую розкриттѐ і зростаннѐ 

пізнавальних можливостей та здібностей учнів, підсиленнѐ 

мотиваційної складової процесу навчаннѐ, створеннѐ учнѐми творчого 

освітнього продукту і активізую самореалізація ѐк шлѐх до набуттѐ 

компетентностей. 

Перспектива подальших досліджень. Проблема самореалізації 

школѐрів на уроках біології потребую подальшого дослідженнѐ. 

Перспективним напрѐмом вважаюмо розробку та обґрунтуваннѐ 

дидактичних можливостей інформаційно-комунікативних технологій у 

контексті самореалізації учнів, ураховуячи пріоритетність 

дистанційного навчаннѐ в умовах сьогоденнѐ.  
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SUMMARY 
Genkal Svitlana. Students’ self-realization during the project activities at the 

biology lessons. 
The article reveals the problem of students’ self-realization during project activities 

at the biology lessons. It is noted that there is a problem of improving technologies, forms, 
teaching methods that ensure development of initiative, activity, creativity, independence 
of students. The author emphasizes that technologies, forms, methods, techniques of 
teaching that promote the maximum disclosure of initiative, activity, creativity, self-
realization of students remain insufficiently theoretically substantiated and researched. 
The purpose of the article is to substantiate the essence of students’ self-realization at the 
biology lessons during the project activities. Research methods. Theoretical: analysis of 
psychological and pedagogical, scientific and methodological literature, generalization, 
systematization – to reveal the content of basic concepts, approaches, models of the 
studied phenomena; empirical: pedagogical observation and analysis of students’ learning 
activities during the implementation of the projects. 

Emphasis is placed on the fact that students’ self-realization as a way to form 
competence in the system of project-based learning includes: search, research, analytical, 
executive, communicative and reflective activities. The article presents the structure of 
students’ self-realization during the project activities, namely, motivational-target, content 
and effective components. The author substantiates the criteria of students’ self-
realization: students’ knowledge potential, their competence, peculiarities of the cognitive 
process and personal characteristics (self-correction, self-regulation, self-control of 
activities, self-development, self-knowledge, self-improvement, self-expression, self-
presentation, self-actualization). The article characterizes the levels of students’ self-
realization, reflecting the degree of disclosure of cognitive abilities.  The author concludes 
that the project activity provides disclosure and growth of cognitive abilities and students’ 
abilities, strengthening the motivational component of the learning process, making a 
creative educational product by students and enhances their self-realization as a way to 
acquire competencies. 

Key words: self-realization, competence, cognitive activity, project activity, 
biology lesson, motivation, levels of self-realization, teaching methods. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА: 

СПІЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І РОБОТОДАВЦІВ 
 

Стаття присвѐчено новітнім підходам до побудови сучасної системи 
професійної підготовки менеджерів сучасного виробництва. У статті 
досліджуятьсѐ питаннѐ співпраці Нікопольського факультету, Нікопольського 
фахового коледжу Українського державного університету науки і технологій з 
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підприюмствами-роботодавцѐми Нікопольського району (Нікополь, Покров, 
Марганець), проблеми з професійної підготовки здобувачів освіти. Автори 
аналізуять проблеми підготовки менеджерів (майстрів) сучасного виробництва 
на основі спільної взаюмодії закладів освіти і роботодавців, підвищеннѐ ролі 
персоналу виробництва та розширеннѐ його функціональних обов’ѐзків, 
визначеннѐ понѐттѐ соціального партнерства. Розглѐнуто взаюмозалежність 
ѐкості професійної підготовки випускників закладів фахової передвищої та вищої 
освіти й посиленнѐ спільної діѐльності з базовими підприюмствами. Основну увагу 
приділено необхідності забезпеченнѐ інтеграції навчального та виробничого 
процесів. Охарактеризовано головне місце в діѐльності менеджера сучасного 
виробництва, ѐке займаю формуваннѐ колективу, мобілізаціѐ його на розвиток 
нових виробничих задач; сформульовані першочергові задачі підготовки 
менеджерів (майстрів) сучасного виробництва: наѐвність наставників – 
досвідчених менеджерів, кваліфікований персонал, ѐкий здатний до вдосконаленнѐ 
та роботи в команді, досконала система управліннѐ персоналом з метоя 
підвищеннѐ його кваліфікації, діюві мотивації длѐ працівників щодо професійного 
зростаннѐ тощо. 

У статті длѐ вирішеннѐ поставлених завдань використано комплекс 
взаюмопов’ѐзаних методів: теоретичних – аналіз педагогічної літератури, 
нормативно-інструктивної документації підприюмств з метоя визначеннѐ 
реального стану професійної підготовки менеджерів сучасного виробництва та 
емпіричних – анкетуваннѐ, тестуваннѐ, спостереженнѐ, інтерв’яваннѐ, бесіда. 

Авторами підготовлено сучасну програму підвищеннѐ кваліфікації длѐ 
менеджерів сучасного виробництва в гірничо-металургійному комплексі 
Нікопольського району. 

Ключові слова: фахова передвища освіта, вища освіта, спільна взаюмодіѐ 
(соціальне партнерство), менеджер сучасного виробництва, роботодавець. 

 

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкової економіки в 

Україні та жорсткої конкуренції між підприюмствами – виробниками 

гірничо-металургійного комплексу Нікопольського району, набуваять 

актуальності проблеми професійної підготовки здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти відповідно до сучасного рівнѐ менеджменту. 

Відбуваютьсѐ підвищеннѐ ролі персоналу сучасного виробництва та 

розширеннѐ його функціональних обов’ѐзків. На нашу думку, можна 

виділити низку факторів, що впливаять на характер змін сучасного 

виробництва: принципові зміни у змісті праці, викликані застосуваннѐм 

нової техніки, технології та методів виробничої діѐльності; зміна 

можливості контроля за співробітниками; зміна оріюнтації та динаміки 

попиту; загостреннѐ конкуренції на світовому ринку; підвищеннѐ 

значущості ѐкості продукції; зміна форм організації праці на 

підприюмстві; підвищеннѐ освітнього та культурного рівнѐ працівника. 

У світовій економіці відбулисѐ 3 і 4 промислові револяції, але 

питаннѐ підготовки ефективних менеджерів низової ланки 

виробництва (майстрів, начальників змін та ін.) і дотепер залишаютьсѐ 

вкрай актуальним. 
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Аналіз актуальних досліджень. За підсумками аналізу наукових 

праць вітчизнѐних та закордонних науковців (Г. Гальченка (Гальченко, 

2013), Љ. Бондарчука (Бондарчук, 2012), О. Љузьміна (Љузьмін, 2007), 

В. Шатоха (Шатоха, 2009) та ін.), ѐкі розкриваять сутність понѐть 

«співпрацѐ», «партнерських відносин підприюмства», ВНЗ ѐк партнера 

підприюмства. Згодні з висновком, що соціальне партнерство в освіті 

можна вважати надійним і апробованим соціальним механізмом, що 

сприѐю економічній стабільності та розвитку, створеннѐ конкуренто-

спроможної системи освіти кожної країни, ю важливоя передумовоя 

длѐ формуваннѐ конкурентоспроможних фахівців (Ганзяк, 2013). 

За оцінкоя багатьох дослідників, ѐкість вищої освіти не завжди 

відповідаю потребам роботодавців (П. М. Љухарчук (Љухарчук, 2016), 

Є. А. Љорчагін (Љорчагин, 2007), Т. В. Лопухова (Лопухова, 2005) та ін.). 

У педагогічній науці визначено основні напрѐми та стратегії розвитку 

соціального партнерства у вищій освіті (Н. В. Медведева (Медведева, 

2011), М. Д. Оприсок (Оприсок, 2011) та ін.) Окремі аспекти 

соціального партнерства закладів фахової передвищої освіти 

висвітляятьсѐ в роботах з теорії управліннѐ професійноя підготовкоя 

і розвитком кадрів (А. Љ. Маркова (Маркова, 1996), В. Д. Шадриков 

(Шадриков, 1994), Т. С. Щербата (Щербата, 2017) та ін.), в області 

соціалізації та професійної адаптації студентів (В. Страхарчук 

(Страхарчук, 2014) В. А. Љолобков (Љолобков, 2007), Н. Н. Роженко 

(Роженко, 2006) та ін.).  

В «Енциклопедії освіти» понѐттѐ «соціальне партнерство» визна-

чаютьсѐ ѐк система: 1. колективно-договірного регуляваннѐ соціально-

трудових відносин, 2. соціально-трудових відносин, що забезпечуять 

оптимальний баланс та реалізація основних інтересів різних соціальних 

груп; 3. інструментів і механізмів погодженнѐ інтересів учасників 

виробничого процесу: працівників і роботодавців (Љремень, 2008). 

В «Економічному словнику» подаютьсѐ таке визначеннѐ: 

«партнерство соціальне – співробітництво працівників, роботодавців і 

представників держави длѐ досѐгненнѐ узгоджених рішень у сфері 

відносин та інших безпосередньо пов’ѐзаних із ними відносин» 

(Александрова, 1999). 

У словнику-довіднику термін «соціальне партнерство» 

визначаютьсѐ ѐк «специфічний тип суспільних відносин, притаманних 

цивілізованому суспільству ринкової економіки» (Љиселев, 1999). 

Аналіз теоретичних робіт показав, що проблема в забезпеченні 

ѐкості підготовки менеджерів сучасного виробництва ю досить гостроя. 
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Викладені положеннѐ роблѐть теоретичне та експериментальне 

дослідженнѐ проблеми спільної діѐльності закладів освіти та 

підприюмств-роботодавців у покращенні професійної підготовки 

менеджерів сучасного виробництва актуальним. 

Мета статті – показати роль соціального партнерства ѐк один із 

пріоритетів розвитку фахової передвищої та вищої освіти, 

проаналізувати проблеми професійної підготовки менеджерів 

сучасного виробництва. 

Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань 

використано комплекс взаюмопов’ѐзаних методів: теоретичних – 

аналіз педагогічної літератури, нормативно-інструктивної документації 

підприюмств з метоя визначеннѐ реального стану професійної 

підготовки менеджерів сучасного виробництва; емпіричних – 

анкетуваннѐ, тестуваннѐ, спостереженнѐ, інтерв’яваннѐ, бесіда. 

Виклад основного матеріалу. Опитуваннѐ, ѐкі у 2016 – 2021 рр. 

проводилисѐ серед роботодавців (HR та кадрові служби підприюмств 

гірничо-металургійного комплексу) Нікопольського району (Нікополь, 

Покров, Марганець) показали, що основними вимогами роботодавців 

до випускників закладів фахової передвищої та вищої освіти були 

названі такі: конкурентоспроможність здобувача на ринку праці, 

навички комунікації та роботи в команді, рівень загальної та 

професійної культури, ініціативність щодо власного вдосконаленнѐ, 

здібність продукувати нові ідеї та пропозиції щодо вдосконаленнѐ 

технологій та обладнаннѐ, рівень фактичної фахової підготовки, 

навички підприюмницької та організаторської діѐльності тощо. 

Ефективність виробництва залежить від майстра та його 

кваліфікації. Важливо, щоб майстер був управлінцем, організатором 

виробництва, лідером. 55 % професійних знань, здібностей, навичок 

формуютьсѐ в навчально-виробничому процесі, 45 % – безпосередньо 

в робочому процесі на підприюмстві.  

За результатами тестуваннѐ HR-керівників базових підприюмств 

м. Нікополь, під час узгодженнѐ програм підвищеннѐ кваліфікації 

майстрів та начальників окремих дільниць, були вказані таакі головні 

питаннѐ (теми) длѐ навчаннѐ персоналу:  
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Таблицѐ 1 

Пріоритети щодо змісту програми вдосконалення майстрів 

виробництва 

Найбільш значущі розділи і програми навчаннѐ 
Оцінка важливості  
(за 10-бальноя шкалоя) 

Організаціѐ управліннѐ ділѐнкоя, організаціѐ праці 
робітників і виробництва на ділѐнці 

10 

Управліннѐ ѐкістя продукції 10 

Ухваленнѐ майстром рішень з управліннѐ ділѐнкоя 9 

Форми і методи роботи майстра з персоналом 8 

Ділова документаціѐ майстра 8 

Формуваннѐ робочого персоналу й особливості 
управліннѐ зміноя 

7 

Робоче місце майстра і збір управлінської інформації 7 

Рада майстрів підприюмства 5 
 

Майстер – основний менеджер на виробництві, завжди був 

першоя ланкоя управліннѐ колективом працівників лінійного 

виробництва. Майстер – свого роду польовий командир ділѐнки, ѐкий 

відповідаю за ѐкісну організація виробничих процесів на своїй ділѐнці. 

Понад сто років тому відомий американський дослідник Ф. Тей-

лор, один із родоначальників системи наукового менеджменту, зазна-

чив, що «… у майбутньому найголовнішим буде система, першим зав-

даннѐм будь-ѐкої оптимальної організаційної системи ю завданнѐ вироб-

леннѐ першокласних ідей, і під час систематичної організації праці 

найкращий працівник висуваютьсѐ вгору швидше, ніж раніше» (Тейлор, 

1991) 

На базовому підприюмстві АТ «Нікопольський завод феросплавів» 

серед здобувачів освіти – практикантів було проведено анкетуваннѐ за 

темоя «Авторитет керівника» (ПІБ, цех, ділѐнка, ваша думка про роботу 

майстра, кожен працівник може бути керівником (майстром), кого вони 

знаять зі своїх керівників, ѐка їх думка про них тощо). 

За результатами анкетуваннѐ серед практикантів на першому 

місці опинилисѐ професійні знаннѐ й навички, комунікабельність, 

уміннѐ працявати в команді, ѐкі необхідні длѐ опануваннѐ посади 

менеджера (майстра сучасного виробництва). 

Таблиця 2 

Результати анкетування «Кожен працівник може бути керівником 

(майстром)?» 
Відповіді % 

1.Љатегоричне «Так» 0 

2. «ѐкщо…»   

2.1. повинен мати сильний, вольовий характер 80  
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2.2. присутнѐ самостійність, рішучість, відповідальність  89  

2.3. створяю взаюморозуміннѐ в колективі 95 

2.4. не повинен ставити себе вище за працівників  93 

2.5. маю освітній рівень (магістр, бакалавр, молодший спеціаліст)  97 

2.6. професійні знаннѐ і навички 99 

2.7. комунікабельність  97 

2.8. уміннѐ знаходити вихід зі скрутного становища та працявати в команді 98 

2.9. лябов до професії  90 
 

Показовим також виѐвилисѐ результати опитуваннѐ здобувачів 

освіти – практикантів Нікопольського факультету та Нікопольського 

фахового коледжу Українського державного університету науки і 

технології щодо пріоритетів у професійній підготовці менеджерів сучас-

ного виробництва, проведеного авторами в лятому – березні 2021 року: 

Студент Н. (НФЉ УДУНТ) Розвиток компетенції майстрів – одна з 

найбільш важливих задач з розвитку персоналу та підготовки 

перспективних кадрів. 

Студент П. (НФ УДУНТ) Від майстра залежить ефективність 

упровадженнѐ нових виробничих технологій. Робота майстра 

складаютьсѐ з виробничих та управлінських функцій. Тільки майстер 

зможе найбільш грамотно дати оцінку виробничому процесу і 

запропонувати рекомендації щодо його покращеннѐ. 

Студент М. (НФ УДУНТ). Майстрам необхідно розвивати 

управлінські навички, ѐкі складаять основу длѐ покращеннѐ 

ефективності та ѐкості роботи виробничого колективу. Від майстра, ѐк 

від організатора виробничого процесу, залежить кінцевий результат  

Студент Р. (НФЉ УДУНТ). Майстрам необхідно забезпечити 

можливість кар’юрного росту, тоді вони зможуть передавати 

професійні знаннѐ більш молодим майстрам. 

Студент П. (НФ УДУНТ). Цінність майстра складаять його 

професійні знаннѐ, уміннѐ організовувати підлеглих длѐ досѐгненнѐ 

найкращих результатів у роботі. Майстер повинен бути лідером, 

прикладом у виконанні своїх обов’ѐзків. 

Студентка Б. (НФ УДУНТ). Майстер повинен створявати добрий 

мікроклімат у колективі, правильно визначати основні пріоритети у 

своїй діѐльності, не боѐтисѐ брати на себе відповідальність.  

Студентка Г. (НФЉ УДУНТ). Майстри повинні вивчати передові 

технології та нову техніку. 

Студент Д. (НФ УДУНТ). Щоб молоді фахівців прагнули стати 

майстрами, повинна бути добра матеріальна мотиваціѐ – заробітна 

плата та інше. 
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Головне місце в діѐльності менеджера сучасного виробництва 

посідаю формуваннѐ колективу, мобілізаціѐ його на розвиток нових 

задач. Це досѐгаютьсѐ професійним відбором, профоріюнтаціюя, 

закріпленнѐм кадрів – сукупністя методів професійної адаптації до 

продуктивної діѐльності. 

Метод профоріюнтації припускаю розширеннѐ невиробничих 

зв’ѐзків керівника, ѐкий здійсняютьсѐ серед здобувачів освіти. 

З ціюя метоя організовуятьсѐ тематичні екскурсії на 

підприюмства, зустрічі з видатними металургами; проводѐтьсѐ міські 

професійні фестивалі «MetalSuper», конкурси «Љращий за фахом». 

Іспанський учений XVI століттѐ Хуан Уарте стверджував про 

значеннѐ вибору професії: «Длѐ того, щоб ніхто не помилѐвсѐ у виборі 

тіюї професії, ѐка більше підходить до його природного обдаруваннѐ, 

слід було би виділити уповноважених лядей великого розуму та знаннѐ, 

ѐкі відкрили б у кожного його обдаруваннѐ ще в ніжному віці; вони тоді 

змусили його обов'ѐзково вивчати ту галузь знань, ѐка йому підходить». 

Менеджер сучасного виробництва длѐ опануваннѐ новими 

технологіѐми повинен використовувати й метод навчаннѐ 

професійним прийомам і навичкам у роботі з молодими 

працівниками в колективі. 

Майстер проводить послідовне навчаннѐ професійним 

прийомам та навичкам за окремими програмами длѐ кожної 

спеціальності у три етапи: 1) послідовне вивченнѐ основних 

професійних прийомів щодо використаннѐ інструменту та управліннѐ 

обладнаннѐм, знайомства з правилами техніки безпеки; 

2) здійсняютьсѐ послідовний перехід від простих операцій до більш 

складних, установленнѐ норми часу длѐ виконаннѐ виробничого 

завданнѐ, суворе дотриманнѐ правил техніки безпеки; 3) постійний 

контроль за самостійноя роботоя, виконаннѐ встановлених норм 

праці під час випуску продукції високої ѐкості, чітке і правильне 

виконаннѐ професійних прийомів, здача кваліфікаційного іспиту з 

наданнѐ робітничого розрѐду. 

Длѐ покращеннѐ роботи майстрів (менеджерів) сучасного 

виробництва були розроблені карти стосунків за таким планом: 

Карта стосунків у колективі 

Цех________                 Ділѐнка________     Майстер_______ 

Дати характеристику майстру.  

1. Љому з працівників зміни колектив дав оцінку вище, ніж 

майстру? 
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2. Хто з працівників зміни одержав однакові оцінки або нижче, 

ніж майстер? 

3. Які відмінності між оцінкоя майстра і самооцінкоя 

колективу? 

4. Які найкращі риси майстра (менеджера)?  

5. Рекомендації майстру на основі вивченнѐ стосунків у 

колективі. 

На основі цих карт готуятьсѐ матеріали длѐ формуваннѐ резерву 

кадрів майстрів на підприюмстві, визначаятьсѐ напрѐми кар’юрного 

зростаннѐ майстрів. 

Головне в роботі майстра – попередженнѐ порушеннѐ трудової 

дисципліни. Роботу майстра щодо формуваннѐ стабільного колективу 

можна визначити за такоя формулоя:  

3

21
100)

К

К(К
K

П


 , 

де Љп – коефіціюнт плинності; 

Љ1 – кількість працівників, ѐкі звільнені за власним бажаннѐм; 

Љ2 – кількість працівників, ѐкі звільнені за порушеннѐ трудової 

дисципліни; 

Љ3 – всього кількість працівників у зміні. 

Менеджер (майстер) порівняю показник плинності на своїй 

ділѐнці з цеховими показниками й може зробити висновок про ѐкісну 

роботу щодо формуваннѐ стабільного колективу. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Проблема підготовки кваліфікованих менеджерів длѐ сучасного 

виробництва була й залишаютьсѐ головноя. При цьому, на нашу 

думку, першочерговими завданнѐми підготовки менеджерів 

(майстрів) сучасного виробництва ю: наѐвність наставників – 

досвідчених менеджерів, кваліфікований персонал, ѐкий здатний до 

вдосконаленнѐ та роботи в команді, досконала система управліннѐ 

персоналом з метоя підвищеннѐ його кваліфікації, діюві стимули – 

мотивації длѐ працівників щодо професійного зростаннѐ тощо. 

Ураховуячи наведене, авторами підготовлено сучасну програму 

підвищеннѐ кваліфікації длѐ менеджерів сучасного виробництва длѐ 

гірничо-металургійного комплексу Нікопольського району. 

Проблеми спільної взаюмодії закладів освіти з базовими 

підприюмствами Нікопольського району актуальні і потребуять 

пошуку шлѐхів їх вирішеннѐ. 
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Перспективи подальшого дослідженнѐ можуть полѐгати в 

розробці інструментарія щодо комплексного оціняваннѐ рівнѐ 

професійної адаптації, відділенні клячових і професійних 

компетенцій, ѐкі впливаять на характер професійного становленнѐ 

менеджерів в умовах сучасного виробництва. 
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SUMMARY 
Zinchenko Andriy, Zinchenko Svitlana. Modern Production Managers’ 

Professional Training: Joint Interaction of Education Institutions and Employers. 
The article is devoted to the latest approaches of building a modern system of 

modern production managers’ professional training. The article examines the issues of 
cooperation between the Nikopol faculty, the Nikopol Professional College of the 
Ukrainian State University of Science and technology with enterprises-employers of the 
Nikopol district (Nikopol, Pokrov, Marganets), problems with professional training of 
education applicants. The authors of the article analyze the problems of modern 
production managers’ (masters’) training based on a joint interaction of education 
institutions and employers, increasing the role of production personnel, and expanding 
their functional responsibilities; they define the concept of social partnership. The 
interdependence of the quality of professional pre-higher and higher education 
institutions graduates’ training and strengthening joint activities with basic enterprises 
is considered. The main attention is paid to the need to ensure the integration of 
educational and production processes. The means of joint activity with employers for 
professional training of modern production managers are proposed: organization of 
production, forms and methods of working with personnel (pedagogical, adaptation, 
formation of a working staff, differential work with personnel). The main place in the 
modern production manager’s activity, which is occupied by the formation of a team, 
its mobilization for the development of new production tasks, formulated priority tasks 
for training managers (masters) of modern production: the presence of mentors – 
experienced managers, qualified personnel who are capable of improving and working 
in a team, a perfect Personnel Management System in order to improve their skills, 
effective motivations for employees for professional growth and so on. The article uses 
a set of interrelated methods to solve the tasks set: theoretical – analysis of pedagogical 
literature, regulatory and instructional documentation of enterprises in order to determine 
the real state of professional training of managers of modern production and empirical – 
questionnaires, testing, observation, interviewing, conversation. The authors have 
prepared a modern professional development program for managers of modern 
production in the mining and metallurgical complex of the Nikopol district. 

Key words: professional education, higher education, joint interaction (social 
partnership), manager of modern production, employer. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ 

ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

Статтѐ присвѐчена аналізу впровадженнѐ форм і методів ѐк спортивно-
масової, так і фізкультурно-оздоровчої роботи закладів загальної середньої 
освіти. У даній статті розкриваятьсѐ загальні понѐттѐ спортивно-масової і 
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фізкультурно-оздоровчої роботи та їх значеннѐ в підготовці майбутніх фахівців 
фізичної культури та спорту до фахової діѐльності в сучасних реаліѐх роботи 
Нової української школи. Доведено, що одним із першочергових завдань длѐ 
закладів вищої освіти ю підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, 
у ѐких маю бути сформувані вміннѐ організації спортивно-масових, фізкультурних 
та оздоровчих заходів, керуваннѐ гуртками рекреаційно-оздоровчого характеру, 
веденнѐ спортивних секцій та плануваннѐ позакласної роботи. 

Ключові слова: школѐрі, здоров’ѐ, фізичне вихованнѐ, спортивно-масова 
робота, фізкультурно-оздоровча робота, заклад загальної середньої освіти. 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан спортивно-масової та 

фізкультурно-оздоровчої роботи недостатньо задовольнѐю потребу в 

руховій активності школѐрів. Нині постало питаннѐ щодо пошуку нових 

форм і методів, а також напрѐмів організації та управліннѐ спортивно-

масовоя й фізкультурно-оздоровчоя діѐльністя зі школѐрами, ѐкі 

можуть вирішувати комплекс важливих завдань, що відповідаять 

сучасним вимогам і постаять задачея перед системоя закладів вищої 

освіти і фізкультурно-спортивним рухом України. 

Розроблена система організації фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи в дошкільних закладах, закладах загальної середньої 

освіти, професійно-технічних та позашкільних закладах освіти була 

покликана покращити існуячий стан фізичної культури, однак не 

викликала стрімкої позитивної динаміки, тому в Указі Президента 

України «Національна стратегіѐ розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року» (2013) акцентуютьсѐ увага на відсутності цілісної системи 

вихованнѐ, фізичного, морального та духовного розвитку і соціалізації 

дітей та молоді (Указ Президента України «Про Національну стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», 2013). 

Мета роботи – охарактеризувати сучасний стан упровадженнѐ 

форм і методів спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи 

в закладах загальної середньої освіти. 

Завдання роботи – проаналізувати зміст, методи та особливості 

управліннѐ і організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої 

роботи в закладах загальної середньої освіти. 

Методи дослідження: аналіз законодавчих та нормативно-

правових документів, наукових розвідок різних авторів та 

інформаційних джерел із проблеми дослідженнѐ. 

Результати дослідження та їх обговорення. Фізкультурно-

оздоровче середовище закладу загальної середньої освіти – цілісна 

освітнѐ платформа, де створені необхідні умови длѐ збереженнѐ і 

зміцненнѐ фізичного, духовного, психологічного та соціального 

здоров’ѐ всіх учасників освітнього процесу, вихованнѐ фізично 
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здорової та морально досконалої молодої лядини, працездатної, 

спроможної активно реалізувати себе в дорослому житті в інтересах 

своюї особистості, сім’ї, держави та суспільства (Рибалко, 2019). 

Відповідно до проюкту Љонцепції розвитку освіти до 2025 року, 

одним із основних завдань модернізації освіти ю забезпеченнѐ 

фізичного розвитку дитини, що реалізуютьсѐ через: 

– збільшеннѐ рухового режиму учнів шкільного віку за рахунок 

уроків фізичної культури, спортивно-масової та фізкультурно-

оздоровчої роботи в позаурочний час; 

– удосконаленнѐ фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 

роботи в закладах освіти (розширеннѐ кількості спортивних гуртків, 

секцій і клубів з обов’ѐзковим кадровим, фінансовим, матеріально-

технічним забезпеченнѐм їх діѐльності) (Лѐнной та ін., 2019). 

А в Љонцепції національно-патріотичного вихованнѐ України 

передбачено формуваннѐ різнобічно гармонійних, національно 

свідомих, високоосвічений, життюво компетентних громадѐн, здатних 

до саморозвитку й самовдосконаленнѐ, а основними напрѐмами 

визначаю виховну роботу з молоддя та модернізації навчально-

виховного процесу. Тому пріоритетним напрѐмом у спортивно-

масовій роботі в сучасних умовах ю впровадженнѐ національних видів 

спорту. У 2001 році вийшов Указ Президента України «Про розвиток 

козацтва в Україні», ѐкий закликав співвітчизників до активного 

поширеннѐ й розвитку національних видів спорту. У школах стали 

проводитисѐ спортивні заходи (змаганнѐ, свѐта, конкурси), присвѐчені 

козацьким видам спорту і янацькому гарту. У Законі України від 25 

травнѐ 2017 року «Про внесеннѐ змін до Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» щодо визнаннѐ національних видів спорту» 

доповнено стаття першу таким формуляваннѐм «національні види 

спорту – види спорту, засновані на національно-культурних традиціѐх 

України». 

І. Гасяк, зосереджуячи увагу на основних завданнѐх 

фізкультурно-оздоровчої діѐльності в ЗЗСО, визначаю необхідність:  

 зміцненнѐ та збереженнѐ здоров’ѐ школѐрів;  

 усебічного розвитку фізичних здібностей; 

 поглибленнѐ фізкультурних знань, необхідних длѐ 

використаннѐ в повсѐкденному житті;  

 формуваннѐ свідомої мотивації до систематичних занѐть 

фізичноя культуроя (Гасяк, 2012).  
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Рѐд авторів (М. Лѐнной, П. Рибалко, В. Ганчева, А. Љрасілов) 

визначаять, що понѐттѐ «спортивно-оздоровча діѐльність» та 

«фізична культура школѐра» передбачаю не тільки занѐттѐ руховими 

вправами і процедурами загартуваннѐ, але ще й широке коло понѐть 

про правильний режим раціонального харчуваннѐ, дотриманнѐ 

правил гігіюни, виробленнѐ корисних звичок. Можна сказати, що 

фізична культура школѐра – це визначений принцип його ставленнѐ 

до свого здоров’ѐ, до розвитку і збереженнѐ можливостей свого 

організму (Лѐнной та ін., 2019). 

На думку О. Шамича, фізкультурно-спортивна діѐльність вклячаю: 

засвоюннѐ знань, умінь та навичок із фізичної культури; теоретичну 

підготовку з певного виду спорту; фізичні вправи, естафети, рухливі ігри, 

що сприѐять фізичному розвиткові; участь у масових фізкультурних 

свѐтах, показових виступах тощо; спеціальні систематичні й тривалі 

тренуваннѐ, упродовж ѐких засвояятьсѐ й удосконаляятьсѐ певні 

рухові навички та розвиваятьсѐ необхідні длѐ занѐть цим видом спорту 

фізичні ѐкості й вольові риси характеру (Шамич, 2012).  

Науковці (Т. Љруцевич, О. Леонов , Б. Мінаюв, Б. Шиѐн та ін.) 

вказуять, що до спортивно-масової та фізкультурно-озодоровчої 

діѐльності належать занѐттѐ у спортивних секціѐх, гуртках, спортивні 

змаганнѐ, спортивні свѐта, ігри, конкурси, вікторини, естафети. До 

масової спортивної роботи в літньому таборі відпочинку належать: 

спортивні ігри загону «Старти надій» (спортивні конкурси, змаганнѐ з 

різних видів спорту, рухливі і спортивні ігри), змаганнѐ з 

багатоборства, турніри з настільного тенісу, бадмінтону, городкам, 

шахам, шашкам, товариські зустрічі, спартакіади. 

Є. Столітенко, досліджуячи позакласну фізкультурно-оздоровчу 

роботу шкіл, стверджував, що цѐ діѐльність відіграю значну роль у 

вихованні в учнів позитивного ставленнѐ до занѐть фізичноя 

культуроя. Відповідно до навчальної програми, учитель фізичної 

культури зобов’ѐзаний проводити у школі таку роботу: готувати 

комплекси фізкультурних хвилинок і допомагати в їх організації на 

загальноосвітніх уроках; надавати вчителѐм та учнѐм методичну 

допомогу в проведенні інших форм оздоровчої роботи протѐгом 

навчального днѐ; організовувати і проводити фізкультурно-оздоровчі 

заходи, спортивні змаганнѐ та секційні занѐттѐ. Важливоя складовоя 

роботи вчителѐ щодо вихованнѐ у школѐрів позитивного ставленнѐ до 

занѐть фізичноя культуроя ю залученнѐ їх до участі в масових 

змаганнѐх «Шкірѐний м’ѐч», спортивних конкурсах, туристичних 
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походах та інших заходах. Це дозволѐю учнѐм накопичувати необхідні 

знаннѐ, формувати вміннѐ і навички самостійно виконувати фізичні 

вправи, навчатисѐ слідкувати за станом свого здоров’ѐ і фізичним 

розвитком, виконувати необхідні гігіюнічні вимоги, попереджувати 

шкідливі звички тощо (Столітенко, 2011). 

На нашу думку, необхідно зазначити важливість проблеми 

мотивації та формуваннѐ пізнавального інтересу до спортивно-

масової роботи в позаурочний час. Означеним питаннѐм свого часу 

приділѐли увагу О. Марініна, О. Остапенко та інші науковці. Вони 

зазначали, що діти молодшого шкільного віку не диференціяять 

інтерес до видів спорту, однак ляблѐть ігрові види спорту, особливо 

ігри з м’ѐчем. Із 5 класу в них з’ѐвлѐютьсѐ зацікавленнѐ іншими видами 

спорту, але його треба формувати за певних умов, ѐк-от:  

 наѐвність належної матеріальної бази школи;  

 достатнѐ кількість спортивного інвентаря длѐ його масового 

використаннѐ;  

 добір цікавого матеріалу про будь-ѐкий вид спорту. 

У науково-методичній літературі систематизовано поглѐди на 

вдосконаленнѐ програм з фізичної культури в закладах загальної 

середньої освіти в навчальний і позанавчальний час (Љруцевич, 2008). 

Її основні положеннѐ містили:  

– формуваннѐ у школѐрів здоров’ѐзбережувальної 

компетентності і культури рухів;  

– самостійність базових і повних загальноосвітніх шкіл у виборі 

видів спорту залежно від матеріально-технічної бази школи та 

інтересів учнів;  

– можливість зміни виду спорту в новому навчальному році;  

– обов’ѐзкова теоретична підготовка, ѐка забезпечую базові 

знаннѐ з фізичної культури і сприѐю їх реалізації під час укладаннѐ 

індивідуальних програм фізкультурно-оздоровчих занѐть;  

– виконаннѐ завдань:  

а) розширеннѐ арсеналу рухових навичок і набуттѐ знань про 

різні види спорту;  

б) формуваннѐ інтересу до одного з видів спорту длѐ занѐть у 

позаурочний час. 

Низка дослідників (В. Грубник, В. Єрмолова, О. Љруглѐк, 

Т. Љруцевич, А. Леськів, Н. Андрощук, С. Механошин, А. Дзябановський, 

Л. Сущенко та ін.) сформулявали методичні поради та рекомендації длѐ 

вчителів фізичної культури щодо розвитку фізичної культури та спорту 
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учнів різного віку, а також розглѐнули позаурочні й позакласні форми 

спортивно-масової роботи зі школѐрами.  

Визначні дослідники з проблем фізичного вихованнѐ та 

спортивно-масової роботи увиразняять її в позакласній та 

позашкільній роботі (В. Ареф’юв, О. Леонов, Б. Шиѐн, та ін.). 

Наприклад, Б. Шиѐн досліджував позакласні занѐттѐ фізичними 

вправами (некласифікаційні змаганнѐ школѐрів; фізкультурно-художні 

свѐта, спортивно-художні вечори, дні здоров’ѐ) (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Форми спортивно-масової роботи (за Б. Шиѐном) 
 

Наукові пошуки В. Папушу було зосереджено на занѐттѐх у режимі 

днѐ школѐра і позакласні занѐттѐ фізичними вправами (Папуша, 2004). 

До перших належать фізкультурні хвилинки на загальноосвітніх уроках 

та ігри, фізичні вправи на перервах, до других – гуртки фізичної культури; 

групи загальної фізичної підготовки (ЗФП); спортивні секції; спортивні 

змаганнѐ. Ранкову гігіюнічну гімнастику автор відносить до форм 

самостійних занѐть учнів.  

Під час проведеннѐ фізкультурно-спортивних, фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-масових заходів у ЗЗСО специфікоя 

професійної діѐльності вчителѐ фізичної культури ю перехід від 

традиційних групових форм і методів навчаннѐ до особистісно 

зоріюнтованих, індивідуально-творчих, ѐкі спрѐмовані на мотивуваннѐ 

учнів на фізичний розвиток і фізичну підготовку, формуваннѐ в них 
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знань у галузі фізичної культури, рухових умінь і навичок, здорового 

способу життѐ (Васьков, 2010).  

З’ѐсовуячи специфіку спортивно-масової роботи в школі, 

Б. Максимчук наголошував, що вона нерозривно пов’ѐзана з 

організаціюя та проведеннѐм спортивних заходів у позаурочний час. 

Дослідник закликав педагогів до традиційного проведеннѐ перед 

початком освітнього процесу загальнорозвивальних фізичних вправ на 

свіжому повітрі, а також позакласних заходів «Олімпійський 

тиждень», «Олімпійський урок», «Љозацькі забави», «Тиждень 

фізичної культури та спорту» тощо (Максимчук, 2007).  

У дослідженнѐх М. Олейника, присвѐчених теоретичним і 

методичним основам управліннѐ фізичноя культуроя і спортом в 

Україні, акцентуютьсѐ, що управлінські дії спрѐмовані на досѐгненнѐ 

масовості в спорті серед дітей та дорослого населеннѐ, масштабність і 

розмаїтість форм фізичної культури, спонукаю до системних занѐть 

нея протѐгом життѐ (Олейник, 2000). 

Л. Базильчук означив причини скрутного становища в системі 

спортивно-масової роботи: змінилисѐ інтереси дітей; засобами 

масової інформації активно пропагуютьсѐ безвідповідальне життѐ 

(особливо великий вплив маять фільми і телепередачі, що 

викликаять у молоді, у ѐкої ще не сформувалисѐ життюві цінності і 

стереотипи, нестримне бажаннѐ жити гарно й не прикладати до цього 

ніѐких зусиль) (Базильчук, 2015).  

Л. Хоронжевський стверджував, що проводити уроки з фізичної 

культури учителѐм значно легше, чим організовувати спортивно-

масову роботу. Отже, виникаю необхідність удосконаленнѐ даного 

виду професійної підготовки. Автор акцентую увагу на причинах такої 

ситуації: нерегламентованість позакласної діѐльності, потреба проѐву 

ініціативи, творчості, необхідність працявати над створеннѐм 

колективу не у форматі класу та використати добровільність школѐрів 

длѐ зміцненнѐ співпраці учителѐ і учнѐ (Хоронжевський, 2012).  

Отже, ураховуячи фізкультурно-оздоровче середовище ѐк 

цілісну освітня платформу длѐ створеннѐ необхідних умов зміцненнѐ 

фізичного, духовного, психічного та соціального здоров’ѐ учасників 

освітнього процесу, проблему зменшеннѐ їх рухової активності, 

мотивації та формуваннѐ пізнавального інтересу учнів, постаю питаннѐ 

щодо готовності майбутніх фахівців фізичної культури та спорту до 

організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в 

закладах загальної середньої освіти, здатності вдосконаленнѐ своїх 
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професійних компетентностей, освоюннѐ нових знань із організації та 

управліннѐ процесом спортивно-масової й фізкультурно-оздоровчої 

діѐльності з урахуваннѐм сучасних педагогічних технологій. 

Висновки. Значущу роль у підвищенні рухової активності 

школѐрів у закладах загальної середньої освіти відіграю спортивно-

масова та фізкультурно-оздоровча діѐльність. Вона спрѐмована на 

зміцненнѐ здоров’ѐ і сприѐю загальному фізичному розвиткові 

школѐрів за допомогоя спортивних та рухливих ігор, рекреаційних і 

інноваційних видів оздоровчої рухової активності.  

Дослідженнѐ свѐдчать, що спортивно-масова та фізкультурно-

спортивна діѐльність у закладах ЗЗСО маю неабиѐкий вплив на майже 

всі психологічні процеси учнів. У спортивних та рухливих іграх 

розвиваятьсѐ сенсорні процеси школѐра. В умовах ігрової діѐльності 

розвиваютьсѐ гострота зору, слух, вестибулѐрний апарат та кістково-

м’ѐзова система, а також мисленнѐ й фантазіѐ. Найпоширенішими 

формами організації спортивно-масової роботи в ЗЗСО України, на 

основі опрацьованої науково-методичної літератури, було визначено: 

спортивні гуртки та секції, змаганнѐ, шкільні спортивні свѐта, 

туристичні походи, заходи впродовж навчального днѐ: ранкова 

гімнастика до початку занѐть, фізкультурні хвилинки, фізкультурні 

паузи, рухливі ігри та руханки на перервах. 

Виѐвлено, що нині фахівець у галузі фізичної культури та спорту 

потребую фундаментальної підготовки длѐ готовності до організації 

спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах 

загальної середньої освіти, оскільки професійна підготовка майбутніх 

учителів фізичної культури і спорту маю забезпечувати сформованість у 

вчителів умінь організовувати фізкультурні й оздоровчі заходи, 

керувати гуртками рекреаційно-оздоровчого напрѐму, вести спортивні 

секції та планувати позакласну роботу, у тому числі спортивно-

масового характеру. Установлено, що основноя метоя організації і 

проведеннѐ спортивно-масових заходів ю створеннѐ сприѐтливих умов 

длѐ рекреації школѐрів, задоволеннѐ їхніх потреб в оздоровчих 

послугах та збільшеннѐ рухової активності. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі – 

пошук нових шлѐхів підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури 

і спорту до організації спортивно-масових заходів та фізкультурно-

оздоровчої роботи. 
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SUMMARY 
Kyselov Valerii, Bermudes Diana. Аnalysis of the current state of 

implementation of sports-mass and physical culture and health work in general 
secondary education institutions. 

Trends of globalization and technologicalization in society have led to a 
decrease in physical activity in contrast to mental, which requires more inertia of 
physical movements and focus on brain activity. 

Decrease in physical activity, and, consequently, deterioration of physical health 
of the person and society as a whole is confirmed by statistical estimations according to 
which, people who regularly go in for sports work by 3-8 % more effectively in contrast 
to those who lead a passive way of life. 

An urgent problem today is strengthening and preservation of health among 
students of general secondary education institutions, as the results of research confirm 
the gradual negative dynamics of students’ health. The leading role in the formation of 
students’ health is played by their daily physical activity. Today, due to certain 
quarantine restrictions on the prevention and spread of acute respiratory disease 
COVID-19, students are forced to distance learning, which leads to a decrease in their 
daily physical activity. One of the priority tasks for higher education institutions is 
training of future specialists in physical culture and sports, which should include skills in 
organizing sports, physical culture and health activities, managing recreational and 
health clubs, conducting sports sections and planning extracurricular activities. 

The article is devoted to the analysis of the introduction of forms and methods 
of both sports-mass work and physical culture and health in the work of general 
secondary education institutions. This article reveals the general concepts of mass-
sports and physical culture and health work and their importance in the preparation of 
future specialists in physical culture and sports for professional activities in the modern 
realities of the New Ukrainian School. 

Key words: schoolchildren, health, physical education, sports-mass work, 
physical culture and health work, general secondary education institution. 
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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті обґрунтовано концепція формуваннѐ професійно-педагогічного 
підприюмництва вчителів початкової школи в системі неперервної освіти. За 
основу авторської концепції формуваннѐ професійно-педагогічного 
підприюмництва вчителів початкової школи взѐто феноменологічну модель 
освіти, ѐка зосереджуютьсѐ на питаннѐх самореалізації й самоактуалізації 
особистості, самосвідомості, здатності розроблѐти стратегії, приймати 
рішеннѐ і відповідати за них. Ураховуячи процеси трансформації в освітній 
системі під час розробки концепції, підгрунтѐм длѐ формуваннѐ професійно-
педагогчного підприюмництва вчителѐ початкової школи стали ідеї гуманізації 
освіти, гуманістична спрѐмованість його професійної діѐльності. Метоя 
концепції стало обґрунтуваннѐ методологічного, теоретико-педагогічного, 
технологічного концептів формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва 
вчителів початкових класів у системі неперервної освіти.  

Ключові слова: концепціѐ, гуманізаціѐ, учитель початкової школи, 
самореалізаціѐ, професійно-педагогічне підприюмництво, підхід.  

 

Постановка проблеми. Трансформаційні зміни, ѐкі сьогодні відбу-

ваятьсѐ в освіті, активізуять питаннѐ конкурентоспроможності педагога 

на ринку праці. Фахівець у галузі освіти зобов’ѐзаний здійснявати непе-

рервну самоосвіту впродовж життѐ, набувати вмінь, навичок оволодіннѐ 

новітніми освітніми, інформаційними, комунікаційними технологіѐми; 

бути неповторноя, ѐскравоя особистістя та прагнути до втіленнѐ в собі 

лядського ідеалу, що ю одніюя з необхідних умов його успішної 

діѐльності. Нині неперервна освіта набуваю неабиѐкого значеннѐ й 

користуютьсѐ все більшоя популѐрністя. Система післѐдипломної освіти 

маю досить потужний потенціал щодо забезпеченнѐ та стимуляваннѐ 

неперервного особистісного й професійного розвитку педагогів, у тому 

числі в процесі курсової перепідготовки педагогічних кадрів. Одніюя з 

клячових умов успішності ціюї системи ю неперервне професійне 

самовдосконаленнѐ вчителів, спрѐмоване на постійний розвиток 

здібностей, поповненнѐ практичного досвіду відповідно до змін, ѐкі 

відбуваятьсѐ в суспільстві. Ураховуячи умови сьогоденнѐ, сучасна 

українська школа маю бути зоріюнтована на вчителѐ з розвиненими 

здібностѐми і навичками імплементації особистісних професійно 

значущих ѐкостей і схильностей длѐ здійсненнѐ підприюмницької функції.  
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Потреба розробленнѐ концепції формуваннѐ професійно-

педагогічного підприюмництва вчителів початкових класів зумовлена, 

по-перше, потребоя Нової української школи у кваліфікованих 

учителѐх початкових класів, здатних успішно розв’ѐзувати інноваційні 

завданнѐ, зокрема в процесі особистісно-професійного розвитку; по-

друге, важливістя діѐльнісного та проюктно-технологічного підходів у 

системі неперервної освіти вчителів початкових класів; по-третю, 

потребоя розширеннѐ в учителів початкових класів уѐвлень про 

підприюмницьку діѐльність в освіті; по-четверте, відсутністя освітніх 

програм з розвитку підприюмницької діѐльності вчителѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. Організація фахової підготовки 

вчителѐ початкової школи на сучасному інноваційному етапі її розвитку 

визначаять, насамперед, багаті традиції вітчизнѐної школи, напрацьовані 

впродовж тривалої ґенези, розвинені й висвітлені в наукових доробках 

визнаних діѐчів у галузі теорії й методики початкової освіти (Т. Байбара, 

Н. Бібік, О. Біда, М. Богданович, В. Бондар, О.Мельничайко, Н. Ничкало, 

Р. Пріма, Г. Олійник, О. Савченко, Н. Скрипченко, Г. Тарасенко, Л. Хомич, 

О. Хорошковська, І. Шапошнікова та ін.).   

Актуальні проблеми підприюмницької діѐльності і 

підприюмницької підготовки в українській освіті в останні роки ю 

предметом досліджень В. Андріанової, З. Гіптерс, Г. Назаренко, 

В. Майковської, О. Романовського, В. Шабанової та ін.  

Понѐттѐ «концепціѐ» досить широко й ґрунтовно розглѐдаютьсѐ в 

педагогічній теорії та практиці. У філософському енциклопедичному 

словнику за редакціюя В. Шинкарука концепціѐ (від лат. сonceptio – 

сприйнѐттѐ) трактуютьсѐ ѐк система понѐть про ті чи інші ѐвища, процеси; 

спосіб розуміннѐ, тлумаченнѐ ѐкихось ѐвищ, подій; основна ідеѐ будь-

ѐкої теорії. Понѐттѐ «концепціѐ» використовуять також длѐ позначеннѐ 

головного задуму в науковій, художній, політичній та інших видах 

діѐльності лядини (Шинкарук, 2002). За педагогічним словником 

М. Ярмаченка, концепціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк стратегіѐ педагогічної 

діѐльності, визначальна розробка відповідних теорій (Ярмаченко, 2001). 

В українському педагогічному словнику С. Гончаренко характеризую 

концепція ѐк систему поглѐдів на те чи інше педагогічне ѐвище, процес, 

спосіб розуміннѐ, тлумаченнѐ певних педагогічних ѐвищ, подій; провідну 

ідея педагогічної теорії (Гончаренко, 1997). 

Мета статті полѐгаю у визначенні концептуальних засад 

формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ 

початкової школи, що вможливить визначеннѐ стратегії і тактики 
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професійного розвитку педагога в системі неперервної освіти, адже в 

процесі його реалізації можуть виникати ситуації, ѐкі важко 

спрогнозувати на етапі теоретичного осмисленнѐ.  

Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань, досѐг-

неннѐ мети було використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні: 

системно-аксіологічний, структурно-порівнѐльний, структурно-логічний, 

теоретичний аналіз педагогічної, фундаментально-філософської, управ-

лінської літератури, матеріали періодичних фахових і науково-метричних 

видань із теми дослідженнѐ; зіставленнѐ різних поглѐдів на проблему; 

узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. У процесі розробки концепції фор-

муваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва вчителів початкових 

класів в умовах неперервної освіти пропонуюмо враховувати феномено-

логічну модель освіти, представниками ѐкої вважаятьсѐ А. Маслоу, 

А. Љомбс, Љ. Роджерс та ін. Феноменологічна педагогіка зосереджуютьсѐ 

на таких специфічних особливостѐх та ѐкостѐх особистості, ѐк 

самосвідомість, креативність, здатність будувати плани, приймати 

рішеннѐ і відповідати за них. Так, Љ. Роджерс виступив з ідеюя про 

прагненнѐ лядини до самоактуалізації. Ця категорія він розглѐдав ѐк 

«процес реалізації лядиноя впродовж життѐ свого потенціалу з метоя 

стати особистістя, що повноцінно функціоную» (Хьелл, 2003). А. Маслоу 

запропонував власну теорія самоактуалізації, згідно з ѐкоя становленнѐ 

особистості розглѐдаютьсѐ ѐк поюднаннѐ індивідуалізації й універсалізації. 

Љожна лядина, на думку вченого, приречена на самовдосконаленнѐ, «у 

лядській істоті живе сила, ѐка штовхаю її до юдності особистості, до 

спонтанної експресивності, до повної індивідуальності» (Маслоу, 2008).  

Відповідно, коли йдетьсѐ про формуваннѐ професійно-

педагогічного підприюмництва, то теж можемо відмітити 

індивідуальність підприюмницьких ідей учителів. Безумовно, концепції 

Роджерса та Маслоу налічуять вже більш ніж півсотні років. Але, ѐкщо 

розглѐнути поглѐди сучасних авторів феноменологічної моделі освіти, ми 

не знайдемо значних відмінностей. Наприклад, процитуюмо 

М. Селігмана, ѐкий ґрунтую свої поглѐди на дослідженні Е. Резескі, 

викладача бізнесу Нья-Йоркського університету: «Вчені виділѐять три 

типи баченнѐ професійної діѐльності: робота заради грошей, робота 

заради кар’юри і робота-покликаннѐ. Перший передбачаю суто 

прагматичний підхід: від своюї роботи лядина не чекаю нічого, крім 

щомісѐчної плати. Зароблѐти необхідно, щоб утримувати сім’я й у 

вільний час мати можливість займатись улябленоя справоя. Працяячи 
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заради кар’юри, ми вкладаюмо в справу частинку душі, а натомість 

отримуюмо не тільки гроші, але й підвищеннѐ по службі. Љожне таке 

підвищеннѐ піднімаю наш авторитет в очах оточуячих і надаю більше 

можливостей… Але варто кар’юрному зростання припинитисѐ – і цѐ 

робота перестане нас цікавити. Ми почнемо шукати занѐттѐ, ѐке принесе 

нам задоволеннѐ. Працяячи за покликаннѐм, ми з усіюя пристрастя 

віддаюмосѐ тій чи іншій справі, знаходѐчи в ній сенс свого життѐ. Лядина, 

ѐка працяю за покликаннѐм, уважаю, що робить свій внесок у велику 

справу, служить чомусь вищому, ніж власна вигода. Тому понѐттѐ 

покликаннѐ, безсумнівно, несе в собі релігійний відтінок. Така робота 

приносить задоволеннѐ, незалежно від винагороди та просуваннѐ 

кар’юрними сходами. Навіть ѐкщо нам не платѐть і не підвищуять на 

посаді, ми працяюмо. Як правило, за покликаннѐм працяять ляди 

небагатьох професій – свѐщенники, члени Верховного суду, лікарі, вчені. 

Однак, нещодавно науковці в системі феноменолоічної педагогіки 

відкрили цікавий факт: будь-ѐка робота може стати покликаннѐм, а будь-

ѐке покликаннѐ – звичайноя роботоя» (Селигман, 2006).  

Зауважимо, науковий інтерес до проблеми самореалізації зріс у 

другій половині ХХ століттѐ, коли представники гуманістичного 

напрѐму в педагогіці і психології розпочали дослідженнѐ феномену 

свободи та, водночас, набула актуальності проблема особистісної та 

професійної успішності.  

У філософському вимірі самореалізаціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк «свідома 

цілеспрѐмована матеріально-практична, соціальна й духовна діѐльність 

особи, спрѐмована на реалізація власних сил, здібностей, обдарувань, 

можливостей. Вихідним моментом самореалізації ю усвідомленнѐ образу 

свого «Я», вибір ідеалу, цінностей, ѐким особа хоче присвѐтити життѐ, 

формуваннѐ життювої позиції та способу життюдіѐльності. Самореалі-

заціѐ – це усвідомленнѐ смислу життѐ, реалізаціѐ обраного ідеалу й жит-

тювого шлѐху лядини. У філософії елементами самореалізації виступаять 

саморегуляваннѐ, самовихованнѐ, самовдосконаленнѐ, а результатом, 

підсумком ю самоутвердженнѐ, саморозвиток (Шинкарук, 2002). 

Ураховуячи вищевикладене, вважаюмо, що самореалізаціѐ теж 

маю місце у формуванні професійно-педагогічного підприюмництва 

вчителѐ початкової школи, адже комбіновані властивості підприюм-

ництва, що утворяятьсѐ за рахунок інтегруваннѐ властивості підприюм-

ницької діѐльності ѐк процесу та підприюмцѐ ѐк його суб’юкту, вклячаять: 

ризикованість, стратегічність підприюмницької функції, самоорганізо-

ваність та наѐвність самодисципліни, самостійний характер поведінки. 
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Важливоя длѐ нашого дослідженнѐ називаюмо також ідея 

гуманізації освіти, викликану суспільноя потребоя в утвердженні 

загальнолядських цінностей та освітнього пріоритету в розвиткові 

особистості. Гуманістичні основи діѐльності вчителѐ початкової школи 

висвітлено в працѐх Н. Бібік, Я. Љодляк, О. Савченко, Л. Хомич, 

Л. Хоружої, С. Якименко та ін.  

В «Українському педагогічному словнику» гуманізаціѐ освіти 

тлумачитьсѐ ѐк провідна складова нового педагогічного мисленнѐ, ѐка 

передбачаю переглѐд, переоцінку всіх компонентів педагогічного 

процесу в світлі їх лядинотворної функції (Гончаренко, 1997). Аналіз, 

узагальненнѐ й систематизаціѐ доробку українських і зарубіжних учених 

дали можливість визначити основну інтенція їх поглѐдів і міркувань 

щодо гуманізації освіти ѐк основної детермінанти розвитку особистості, 

критично переосмислити їх у форматі досліджуваної проблеми і 

сформулявати положеннѐ, ѐкі розкриваять її основний зміст. 

Завданнѐми неперервної освіти передбачено осучасненнѐ 

професійної підготовки вчителѐ з урахуваннѐм найновіших надбань 

педагогічної теорії, вітчизнѐного та світового досвіду. Це означаю, що 

заклади післѐдипломної педагогічної освіти постаять перед 

необхідністя готувати вчителів, здатних ефективно презентувати й 

успішно реалізувати себе в системі професійного розвитку, а також 

адаптуватисѐ до мінливих умов сьогоденнѐ та ѐкісно виконувати 

професійні обов’ѐзки в складних сучасних умовах, будучи 

конкурентоспроможним фахівцем на освітньому ринку. Погоджуюмось із 

Є. Лодатко та Л. Љондрашовоя в тому, що різнобічно освічена й 

культурна особистість учителѐ-інтелігента, учителѐ-гуманіста з ѐскраво 

вираженоя потребоя в постійному професійному самовдосконаленні – 

це той ідеал, на ѐкий маю оріюнтуватисѐ сучасна школа (Лодатко, 2015). 

Наразі актуальноя длѐ вітчизнѐної системи освіти ю розбудова 

Нової української школи та підготовка длѐ її потреб учителѐ, ѐкий 

відповідатиме вимогам, що висуваятьсѐ суспільством. У зв’ѐзку з цим 

у Љонцепції Нової української школи відзначаютьсѐ, що Україні 

потрібний «умотивований учитель, ѐкий маю свободу творчості й 

розвиваютьсѐ професійно» (Нова українська школа, 2016). На нашу 

думку, модернізаціѐ початкової освіти вимагаю нового баченнѐ 

сутності та специфіки формуваннѐ професійно-педагогчного 

підприюмництва вчителѐ початкової школи, підґрунтѐм ѐкого маю 

стати гуманістична спрѐмованість його професійної діѐльності. 
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Отже, крізь призму вище викладеного, реалізаціѐ наукового 

пошуку щодо формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва 

вчителів початкових класів у системі неперервної освіти охопляю три 

взаюмопов’ѐзані концепти: методологічний, теоретико-педагогічний, 

технологічний.  

Методологічний концепт відображаю взаюмозв’ѐзок і взаюмодія 

різних підходів загальнонаукової й конкретно-наукової методології до 

вивченнѐ проблеми формуваннѐ професійно-педагогічного підприюм-

ництва вчителів початкових класів у системі неперервної освіти, а саме:  

- системного, що детерміную всебічність аналізу проблеми; 

створеннѐ й упровадженнѐ системи формуваннѐ професійно-

педагогічного підприюмництва вчителів початкових класів; забезпечую 

її структуризація, цілісність, цілеспрѐмованість і результативність, 

ураховуячи вплив зовнішніх та внутрішніх чинників.  

- синергетичного, базованого на засвоюнні синергетичної картини 

світу в процесі професійного розвитку, неперервної освіти, сприѐнні 

оцінці та активізації педагогом власних сил і підприюмницьких 

здібностей; дозволѐю розглѐдати процес формуваннѐ професійно-

педагогічного підприюмництва вчителів початкових класів ѐк складну, 

саморозвивальну систему. Погоджуюмось із думкоя доктора 

педагогічних наук В. Жигірь у тому, що синергетичний підхід забезпечую 

природовідповідність процесу професійної підготовки фахівцѐ шлѐхом 

самоорганізації, що детерміную необхідність переходу від закритої до 

відкритої системи освіти, щодо впливу суспільства. Водночас, 

синергетичний підхід здатен перетворити освіту із способу навчаннѐ 

лядини в засіб формуваннѐ творчої особистості, ѐка володію 

синергетикоя длѐ подальшого зростаннѐ й самовдосконаленнѐ (Жигірь, 

2016). Відповідно до цього формуваннѐ професійно-педагогічного 

підприюмництва вчителѐ в межах синергетичного підходу маю на меті 

сформованість світоглѐдних, методологічних і синергетичних знань і 

вмінь із підприюмницької діѐльності, підприюмницьких здібностей та 

синергетичного стиля підприюмницького мисленнѐ, реалізація 

підприюмницьких ідей та інтеграція їх в освіту. У такому контексті 

професійний розвиток учителѐ початкової школи в системі неперервної 

освіти стаю особистісно зоріюнтованим, передбачаю створеннѐ ситуації 

успіху, пошуку власних способів побудови індивідуальної траюкторії та 

професійної перспективи; 

- аксіологічного, що даю підстави розуміти рівень готовності 

вчителѐ до здійсненнѐ підприюмницької діѐльності ѐк фахову цінність, ѐк 
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елемент внутрішньої структури особистості, що виражаю суб’юктивне 

ставленнѐ до суспільно значущої цінності неперервної освіти та окремих 

компонентів педагогічної діѐльності. Головним завданнѐм аксіологічного 

підходу ю формуваннѐ й розвиток цілісної, морально стійкої особистості, 

а також розкриттѐ інтелектуального і творчого потенціалу вчителів 

початкової школи, що виѐвлѐютьсѐ в здатності швидко оріюнтуватисѐ в 

нестандартних ситуаціѐх, обґрунтовано оцінявати підприюмницькі 

альтернативи та приймати рішеннѐ, застосовувати інноваційні прийоми 

до реалізації підприюмницьких ідей; 

- акмеологічного, ѐкий забезпечую стимуляваннѐ вчителѐ до 

досѐгненнѐ «акме». Сучасні дослідники Н. Љузьміна, О. Бодальов, 

В. Бранський, Ю. Гагін, А. Деркач, С. Пальчевський, С. Пожарський, 

П. Флоренський та інші характеризуять «акме» ѐк сутність, ѐка 

проѐвлѐютьсѐ в таких властивостѐх: вищий ступінь будь-чого; вищий 

ступінь розвитку; вершина, досконалість; вершина ѐк зрілість усього; 

вершина досконалості в лядині; вершина, розквіт здібностей лядини; 

вершина ѐк фізична, особистісна і суб’юктивна зрілість лядини; вершина 

в обраній професійній діѐльності; вершина ѐк результат діѐльності; 

вершина ѐк реалізаціѐ здібностей; вершина досконалості і могутності 

(Лівшун, 2009). Переведеннѐ резервного потенціалу вчителѐ початкової 

школи зі стану потенційного до актуального, набуттѐ особистісно-

професійної зрілості, підприюмницьких умінь, формуваннѐ 

професіоналізму в питаннѐх комерціалізації власних підприюмницьких 

ідей ю оріюнтирами у формуванні професійно-педагогічного 

підприюмництва вчителѐ початкової школи в системі неперервнорї 

освіти. Реалізаціѐ акмеологічного підходу допоможе розробити 

індивідуально спрѐмовані технології, ѐкі забезпечать формуваннѐ 

професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ шлѐхом розкриттѐ 

його внутрішнього потенціалу та розвитку навичок, ѐкі сприѐтимуть 

досѐгнення професійних цілей; 

- особистісно-діѐльнісного, домінантоя ѐкого ю особистість 

учителѐ початкової школи, що зумовляю максимальне врахуваннѐ 

його індивідуальності, вікових та базових потреб, конструктивне 

виѐвленнѐ й використаннѐ індивідуального досвіду з реалізації 

підприюмницьких ідей, розкриття і самореалізації власних можливостей. 

Особистісно-діѐльнісний підхід створяю умови длѐ урізноманітненнѐ 

процесу формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва 

вчителів початкової школи в системі неперевної освіти завдѐки 

активним та інтерактивним формам і методам. Тут доцільно буде 
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послуговуватисѐ такими педагогічними технологіѐми: імітаційними й 

неімітаційними технологіѐми навчаннѐ, симулѐційними іграми, 

проблемним навчаннѐм, експіріюнс-технологіѐми, методом проюктів, 

фандрайзингом, організаціюя тренінгової діѐльності; 

- ресурсний підхід передбачаю виокремленнѐ структурних 

елементів за видами та характером ресурсів (трудові, інтелектуальні, 

інформаційні, фінансові тощо). Однак, кількість та ѐкість ресурсів не 

можуть повністя відобразити успішність підприюмницької діѐльності 

особистості та здатність досѐгти поставлених цілей. У контексті нашого 

дослідженнѐ ресурсний підхід передбачаю пошук і застосуваннѐ 

вчителем ресурсів формуваннѐ професійно-педагогічного 

підприюмництва, адже важливо вміти співвіднести свої економічні 

інтереси й потреби з інтересами та потребами сучасного суспільства і 

наѐвними ресурсами; організовувати власну професійну та 

підприюмницьку діѐльність і діѐльність колективу, вільно 

оріюнтуватисѐ в нормах та етиці трудових відносин; розроблѐти, 

реалізовувати й оцінявати власні бізнес-проюкти, а також плани 

підприюмницької діѐльності; представлѐти й поширявати інформація 

про результати власної підприюмницької діѐльності;  

- інтегративний підхід дозволѐю домогтисѐ: юдності теоретичної та 

практичної складових освітнього процесу в системі неперервної освіти; 

гармонійного поюднаннѐ знань із різних циклів підготовки (фундамен-

тального та професійно-оріюнтованого); спрѐмованості на інтегративний 

характер результату підготовки, ѐким ю готовність учителѐ до підприюм-

ницької діѐльності. Інтегративність відбиваютьсѐ у змісті та структурі 

правової, економічної, управлінської та професійної освіти, що сприѐю 

формування в педагогів цілісного світоглѐду. Така післѐдипломна 

педагогічна освіта реалізую тенденція інтеграції, об’юднуячи правові, 

економічні знаннѐ, знаннѐ з менеджменту й маркетингу, основ під-

приюмницької діѐльності, етики та професійного спрѐмуваннѐ. Процес 

продукуваннѐ певної особистісної ѐкості повинен починатисѐ із започат-

куваннѐ найпростіших елементів підприюмницької поведінки вчителѐ, 

ѐкі в подальшому ускладняятьсѐ й визначаять розвиток і зміцненнѐ цих 

ѐкостей. Тому, упровадженнѐ інтегративного підходу в досліджуваний 

процес передбачаю вкляченнѐ до структури освітніх програм інститутів 

післѐдипломної педагогічної освіти тем, спрѐмованих на формуваннѐ 

професійно-педагогічного підприюмництва вчителів початкових класів; 

- середовищний підхід спонукаю до пошуку інноваційних засабів 

та технологій, залученнѐ різноманітних засобів длѐ розширеннѐ 
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можливостей освітнього середовища, реалізації індивідуальних 

освітніх траюкторій, активізую участь педагогів у проюктній діѐльності, 

грантовій діѐльності. Ми вважаюмо, що формуваннѐ професійно-

педагогічного підприюмництва вчителів початкових класів у межах 

досліджуваної проблематики вклячаю створеннѐ підприюмницького 

середовища ѐк сукупності різнопорѐдкових складових, ѐкі оточуять 

учителѐ-підприюмцѐ в процесі комерціалізації підприюмницьких ідей; 

- імітаційно-ігровий підхід – передбачаю використаннѐ в процесі 

формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ 

початкової школи в системі неперервної освіти імітаційних ігор ѐк 

особливого класу навчальних, виробничих, управлінських і 

розвивальних інтерактивних ігор, що не лише створяять модель 

підприюмницького середовища і моделяять інтелектуальну діѐльність 

учасників, а й створяять багатоаспектні умови длѐ взаюмодії і 

колективного прийнѐттѐ рішень на основі індивідуальних підходів. 

Ігри, тренінги, воркшопи, ѐкі моделяятьсѐ в контексті реальних 

виробничих ситуацій, забезпечуять інтеграція підприюмницької теорії 

і практики, а також сприѐять розвиткові особистісних та 

підприюмницьких навичок учителѐ, його професійних позицій у сфері 

підприюмництва. Реалізаціѐ імітаційно-ігрового підходу забезпечую 

заміну традиційних технологій формуваннѐ професійно-педагогічного 

підприюмництва більш раціональноя та ефективноя, основу ѐкої 

утворяю імітаційно-ігрове моделяваннѐ. Імітаційно-ігровий підхід 

містить у собі умови длѐ підготовки підприюмливого й активного 

педагога, здатного бачити перспективу власної підприюмницької ідеї, 

формулявати проблему, ставити і самостійно вирішувати її, 

реалізовувати стратегія професійної діѐльності та техніку 

комунікативної поведінки вчителѐ початкової школи. 

Теоретико-педагогічний концепт охопляю систему провідних 

ідей, базисних дефініцій, підходів, ѐкі вможливляять змістовий аналіз 

порушеної проблеми: трактуваннѐ базових понѐть і категорій 

дослідженнѐ, цілісне розуміннѐ сутності й характеристики феномену 

«професійно-педагогічне підприюмництво» вчителѐ початкових класів 

у системі неперервної освіти. Узагальненнѐм ретроспективи розвитку 

понѐтійного апарату професійно-педагогічного підприюмництва 

визначено такі дотичні дефініції, що описуять його формуваннѐ, а 

саме: підприюмницька діѐльність, інноваційна та підприюмницька 

функції, ризикованість, творчість, економічна основа, вмотивованість, 

партнерський характер, ризик, дохід тощо. Розроблені на їх підставі 
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теоретичні концепти – підприюмництво, підприюмець, підприюмницька 

діѐльність можуть бути представлені ѐк константні елементи й 

ситуативні компоненти. 

Љонстантні елементи взаюмозамінні, оскільки визначаять 

однакове ѐвище/процес чи його характеристику, а їхню вживаннѐ ю 

поширеним серед науковців. Љонстантні елементи длѐ концептів ю 

різними: 

 - підприюмництво: бізнес, підприюмницька діѐльність; 

 - підприюмницька діѐльність: ділова активність, приватна справа; 

 - підприюмець: бізнесмен, суб'юкт підприюмницької діѐльності. 

Ситуативні компоненти вклячаять: 

 - підприюмництво: інноваційна та підприюмницька функції, 

творчість, економічна основа, партнерський характер, ризик, дохід, 

стратегічність, формуваннѐ; 

 - підприюмець: бізнес, інновації, творчість, економічна основа, 

особиста свобода, умотивованість, ризик, соціальна відповідальність; 

 - підприюмницька діѐльність: підприюмець, інноваційна та 

підприюмницька функції, ризикованість, творчість, економічна основа, 

особиста свобода, умотивованість, партнерський характер, цілі, дохід, 

стратегічність, соціальна відповідальність, розвиток. 

Семантичне коло длѐ концепту «професійно-педагогічне 

підприюмництво» спираютьсѐ на визнаннѐ варіативності концепту ѐк 

категорії, понѐттѐ та терміну: 

 - наданнѐ професійно-педагогічному підприюмництву статусу 

категорії відбуваютьсѐ длѐ широкого розуміннѐ ѐвища – ѐк найбільш 

широкого понѐттѐ, обсѐг ѐкого не можна узагальнити ще більше; 

 - понѐттѐ відображаю суттюві ознаки й характерні риси ѐвища 

або процесу, тому наданнѐ професійно-педагогічному 

підприюмництву статусу понѐттѐ характеризую сукупність знань про 

нього, суттюві ознаки й характерні риси; 

 - назвоя ѐвища ю термін, тому наданнѐ професійно-педагогічного 

підприюмництву статусу терміну точно відбиваю зміст відповідного 

ѐвища. 

Технологічний концепт реалізований через розробленнѐ й 

упровадженнѐ системи формуваннѐ професійно-педагогічного 

підприюмництва вчителів початкових класів в умовах неперервної освіти, 

що акумуляю педагогічні умови та технології, спрѐмовані на досѐгненнѐ 

позитивної динаміки означеного процесу, грунтованого на 

діагностувальній основі та її методичного забезпеченнѐ; обгрунтуваннѐ 
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компонентів, критеріїв, показників і рівнів формуваннѐ професійно-

педагогічного підприюмництва вчителів початкових класів; 

удосконаленнѐ змісту, форм, методів, засобів длѐ підвищеннѐ рівнѐ 

сформованості досліджуваного феномену. Даний концепт передбачаю 

використаннѐ технологій (імітаційних, симулѐтивних, експіріюнс, 

проюктних, фандрайзингових), форм (традиційні, інтегративні та 

тренінгові), методів (традиційні, інтерактивні, креативні) формуваннѐ 

професійно-педагогічного підприюмництва вчителів початкових класів в 

умовах неперервної освіти. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

проведене дослідженнѐ дозволѐю виділити три базові концпепти в 

процесі формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва вчителів 

початкових класів в умовах неперервної освіти. Основу методологічного 

концепту становить комплексне врахуваннѐ положень аксіологічного, 

акмеологічного, системного, синергетичного, особистісно-діѐльнісного, 

ресурсного, інтегративного, середовищного, імітаційно-ігрового 

підходів. Теоретико-педагогічний узагальняю трактуваннѐ базових 

понѐть і категорій дослідженнѐ, цілісне розуміннѐ сутності й 

характеристики феномену «професійно-педагогічне підприюмництво» 

вчителѐ початкових класів у системі неперервної освіти. Технологічний 

передбачаю використаннѐ технологій, що впливатимуть на формуваннѐ 

професійно-педагогічного підприюмництва вчителів початкових класів в 

умовах неперервної освіти. 

Перспективами подальших досліджень стане виѐвленнѐ 

вихідних настанов наукового пошуку, що оріюнтуять на певну 

концептуальну базу – методологічних підходів, принципів 

формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва вчителів 

початкових класів в умовах неперервної освіти.  
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SUMMARY 
Kinakh Nelia. The concept of formation of professional and pedagogical 

entrepreneurship of an elementary school teacher in the context of continuous 
education. 

The article substantiates the concept of formation of professional and 
pedagogical entrepreneurship of primary school teachers in the system of continuing 
education. The author's concept of formation of professional and pedagogical 
entrepreneurship of primary school teachers is based on the phenomenological model 
of education, which focuses on self-realization and self-actualization of the personality, 
self-awareness, ability to develop strategies, make decisions and be responsible for 
them. Self-realization occupies an important place in the formation of professional and 
pedagogical entrepreneurship of primary school teachers, because the combined 
properties of entrepreneurship, formed by integrating the properties of 
entrepreneurship as a process and the entrepreneur as its subject include: risk, 
strategic entrepreneurial function, self-organization and self-discipline, independent 
nature of behavior. The purpose of the article is to determine the conceptual basis for 
the formation of professional and pedagogical entrepreneurship of primary school 
teachers, which will determine the strategy and tactics of professional development of 
teachers in continuing education, because in its implementation there may be 
situations difficult to predict at the theoretical stage. The following research methods 
were used to solve the tasks, achieve the goal: theoretical: systemic-axiological, 
structural-comparative, structural-logical, theoretical analysis of pedagogical, 
fundamental-philosophical, managerial literature, materials of periodicals and 
scientific-metric publications on the research topic; comparing different views on the 
problem; generalization. 

Given the processes of transformation in the educational system in developing 
the concept, we took into account the idea of humanization of education. Accordingly, 
the basis for the formation of professional and pedagogical entrepreneurship of 
primary school teachers should be humanistic orientation of his professional activity. 
The purpose of the concept was to substantiate the methodological, theoretical and 
pedagogical, technological concepts of formation of professional and pedagogical 
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entrepreneurship of primary school teachers in the system of continuing education. 
Prospects for further research will be to identify the initial guidelines of scientific 
research, focusing on a certain conceptual basis – methodological approaches, 
principles of formation of professional and pedagogical entrepreneurship of primary 
school teachers in continuing education. 

Keywords: concept, humanization, primary school teacher, self-realization, 

professional and pedagogical entrepreneurship, approach. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОХОДУ З ДІТЬМИ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ РІЗНИХ ФОРМ 

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті розкриваютьсѐ сутність оздоровчого завданнѐ, ѐке вирішуютьсѐ 
завдѐки проведення різних форм дитѐчого туризму. Виокремляятьсѐ форми 
туризму, ѐкі можна щоденно застосувати в умовах ЗДО з дітьми дошкільного віку: 
туристичні походи, піші переходи, прогулѐнки на території та за межі закладу, 
екскурсії. Подаютьсѐ детальна характеристика проведеннѐ туристичного походу 
з дітьми дошкільного віку. Наводѐтьсѐ приклади вправ та ігор, ѐкі можна 
застосовувати в різних формах дитѐчого туризму. 

Ключові слова: дитѐчий туризм, туристичний похід, екскурсіѐ, піший 
перехід, прогулѐнка, бівак, зміст форм туристичної діѐльності, туристичне 
спорѐдженнѐ. 

 

Постановка проблеми. Туризм ѐк активна форма відпочинку та 

оздоровленнѐ дітей, у ході ѐкої в них відбуваютьсѐ формуваннѐ життювої 

компетентності, набуваю все більшого поширеннѐ, адже в ньому 

комплексно реалізуятьсѐ екологічні, краюзнавчі, тренувальні, оздоровчі 

та туристичні завданнѐ. Саме завдѐки різноманітності походів і змісту 

роботи в них, а також позитивному емоційному сприйнѐття природи на 

маршрутах туризм ю одніюя з найбільш ефективних форм організації 

оздоровленнѐ, фізичного вихованнѐ різних груп населеннѐ. У туризмі 

дуже важливим длѐ вихователѐ ю спланувати правильну індивідуальну 

роботу з дітьми, ѐка передбачала би не тільки активізація малорухливих 

і млѐвих вихованців, але й залученнѐ їх до всіх видів діѐльності, особливо 

до тих, ѐкі найгірше виходѐть. Робота з гіперактивними дітьми передба-

чаю вимаганнѐ виконаннѐ рухів точно, відповідно до своюї черги. Проду-

муячи зміст роботи та організовуячи будь-ѐку форму дитѐчого туризму 

зі своїми вихованцѐми, слід потурбуватисѐ про природне середовище: 

необхідно навчати дітей дбайливо ставитисѐ до природи, звертатисѐ до 

неї за допомогоя, оберігати, розумно користуватись її благами.  
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Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури 

засвідчив, що проблеми активізації педагогічного процесу за 

допомогоя засобів дитѐчого туризму в дітей молодшого шкільного 

віку цікавлѐть П. Істоміна, В. Циганкова, І. Беккер, С. Сергююва та ін. 

Питаннѐ впровадженнѐ краюзнавчо-туристської діѐльності в закладах 

дошкільної освіти відображено у працѐх Т. Андрященко, Т. Љруцевич, 

Н. Пангелова, Д. Мазоха, Ю. Љан та ін. Вплив туризму на формуваннѐ 

фізичних ѐкостей у дітей старшого дошкільного віку досліджено 

Т. Зав’ѐловоя, В. Поліщук, Љ. Мулик, Д. Харіна, С. Похмурськоя та ін. 

(Мулик, 135; Пинзеник, 2012). У працѐх Н. Лісневської (Лісневська, 

2010) частково розкрито особливості проведеннѐ туристичного 

походу, зміст роботи на природі – О. Богініч, Е. Вільчковського (Богініч, 

Бюлюнька, 2003; Вільчковський, Љурок, 2020). 

Мета статті полѐгаю в розкритті особливостей проведеннѐ турис-

тичного походу, змісту роботи в різних формах туристичної діѐльності.  

Длѐ реалізації поставлених завдань використано такі методи 

дослідження: методи теоретичного аналізу й узагальненнѐ даних 

науково-методичної літератури та документальних матеріалів. 

Виклад основного матеріалу. У дитѐчому туризмі реалізуятьсѐ 

три важливі напрѐми: оздоровчий, виховний і освітній. Завданнѐ 

оздоровленнѐ в туристичних походах розв’ѐзуятьсѐ завдѐки правильно 

організованому розпорѐдку днѐ, оптимальному чергування фізичного 

навантаженнѐ та активного відпочинку, використання впливу 

природних факторів на організм дітей, дотримання правил гігіюни, ѐк 

особистої, так і громадської. Љрім того, поюднаннѐ рухової діѐльності зі 

свіжим повітрѐм ю ефективним засобом загартуваннѐ вихованців, при 

цьому значно підвищуютьсѐ резистентність організму дитини до 

застудних та інфекційних захворявань. Варто відзначити, що у 

природних умовах рухи дітей стаять більш природними, 

невимушеними, значно зростаю інтерес до них.  

У зв’ѐзку з тим, що туризм ѐвлѐю собоя всесезонний засіб 

фізичного вихованнѐ дітей, то в холодну пору року, на відміну від теплої, 

тривалість перебуваннѐ дошкільників на повітрі зменшуютьсѐ та 

залежить від правильної організації рухової діѐльності, умов длѐ 

проведеннѐ різноманітних вправ, ігор. Під час добору вправ і завдань 

длѐ дітей варто пам’ѐтати, що природа створяю умови, коли можна одні 

й ті самі вправи чи ігри виконувати в різних варіантах. Також під час 

виконаннѐ різних рухів не потрібно занадто оберігати дітей у процесі 

вибору доступних длѐ них перешкод, тобто дати можливість дітѐм 
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проѐвити себе в різних ситуаціѐх. Широке й різноманітне застосуваннѐ 

природних перепинів, ѐк-от: пеньків, повалених дерев, низьких гілок 

дерев, вузьких і широких струмків, крутих схилів, сприѐю вдосконалення 

не тільки рухових умінь, але й допомагаю виховувати морально-вольові 

ѐкості: наполегливість, самостійність, витримку, сміливість, кмітливість, 

рішучість, взаюмодопомогу тощо. Љрім того, під час дитѐчого туризму 

відбуваютьсѐ вдосконаленнѐ розвитку рухової сфери: вправлѐннѐ 

дошкільників у виконанні основних рухів, спортивних і рухливих ігор. 

Варто відмітити, що проведеннѐ різних форм дитѐчого туризму сприѐю 

розвиткові не тільки морально-вольових ѐкостей, ѐк було зазначено, але 

й фізичних ѐкостей, психічних процесів, збагачення знань, формування 

вмінь і навичок.  

Спеціальні вправи допомагаять відпрацьовувати технічні й 

тактичні прийоми в туризмі, розвивати необхідні фізичні ѐкості в 

невимушеній обстановці. Ігрова форма організації рухової діѐльності 

дітей у туристичних походах (подорожах, переходах, екскурсіѐх) 

виступаю в ролі стимулѐтора емоційного насиченнѐ, забезпечую 

достатній рівень активності та ѐкість виконаннѐ рухових дій.  

Серед розмаїттѐ форм туризму можна виокремити деѐкі з них, ѐкі 

найбільш підходѐть длѐ щоденного застосуваннѐ в умовах ЗДО з дітьми 

дошкільного віку: туристичні походи, піші переходи, прогулѐнки на тери-

торії та за межі закладу, екскурсії, ѐкі можуть організовуватисѐ протѐгом 

усього року. Длѐ молодших дошкільників перехід до місцѐ призначеннѐ 

в один кінець (пішки) маю тривати 15-20 хвилин, длѐ дітей середнього 

дошкільного віку – 20-25 хвилин, а длѐ старшого – 30-40 хвилин, тобто 

довжина маршруту в один кінець длѐ дітей 4-5 років не повинна 

перевищувати 1,5 км, длѐ дітей 5-6 років – 2 км. З метоя запобіганнѐ 

перевтоми, варто зупинѐтисѐ длѐ відпочинку на 2-3 хвилини через кожні 

10 хвилин руху (Вільчковський, Љурок, 2020; Лісневська, 2010).  

Одніюя з форм туризму, на жаль, маловживаноя, ю туристичні 

походи, попереднѐ підготовка до ѐких передбачаю ознайомленнѐ 

дітей із застосуваннѐм туристичного спорѐдженнѐ, правилами 

наданнѐ першої медичної допомоги, технічного подоланнѐ перешкод, 

оріюнтуваннѐ на місцевості за допомогоя компасу, карти, природних 

оріюнтирів, підготовку групи, складаннѐ графіка руху на маршруті, 

організаційне й матеріально-технічне забезпеченнѐ тощо. Їх 

проводѐть 4 рази на рік із застосуваннѐм туристичного спорѐдженнѐ, 

бажано за участя батьків. Оскільки туристичні походи ѐк один із видів 

відпочинку буваять різними за видами (пізнавальний, рекреаційний, 
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розважальний тощо), тривалістя (одноденні, дводенні, багатоденні) 

та складністя (легкий, складний), тому, у першу чергу, слід обрати 

такий вид походу, ѐкий був би найбільш цікавий і доречний у даний 

час, виходѐчи з пори року, погодних умов, наѐвності відповідного 

спорѐдженнѐ, фізичної підготовленості дітей, розташуваннѐ ЗДО. 

У поході діти у природних умовах удосконаляять навички, набуті 

в різних життювих ситуаціѐх, вправлѐятьсѐ в доланні перешкод, вчатьсѐ 

оріюнтуватисѐ на місцевості. Під час переходу до місцѐ стоѐнки діти 

відпочиваять, а в кінцевому пункті (бівак) можна давати різні завданнѐ, 

ѐк із основними рухами (різні види ходьби й бігу, стрибків, лазіннѐ, 

вправ з рівноваги тощо), так і з ігровими забавами та сярпризами, також 

організувати активну рухову діѐльність із використаннѐм природних 

перешкод, ігор-естафет, різноманітних змагань. 

Варто відзначити, що на початку маршрут повинен бути без 

крутих підйомів і спусків, їх слід передбачити приблизно в середині 

або другій третині шлѐху. Однак, у кінці переходу також не повинно 

бути крутих спусків і підйомів, або важких переправ, оскільки діти вже 

втомлені й це може призвести до їх травматизму. Уважаютьсѐ, що 

оптимальним ю маршрут по слабко пересіченій місцевості з 

чергуваннѐм рівнини та підйомів і спусків, що забезпечую кращу 

витривалість, запобігаю поѐві передчасної втоми. 

Перед тим, ѐк відправитисѐ в похід з дітьми, спочатку необхідно 

ознайомитисѐ з місцевістя, післѐ цього окреслити маршрут, визначити 

способи пересуваннѐ по маршруту, а також прибуттѐ в кінцевий пункт 

походу (бівак). У разі потреби в уже складений маршрут можна 

вносити зміни або корективи. Місце длѐ ночівлі (ѐкщо передбачено) 

слід обирати таке, де були б наѐвні цікаві географічні, біологічні, 

краюзнавчі та ін. об’юкти. Обов’ѐзково варто розробити запасні 

варіанти переходів у випадку непередбачуваних обставин, негоди 

тощо, також визначаютьсѐ необхідна кількість потрібного спеціального 

обладнаннѐ длѐ спостережень, збору мінералів, гербаріїв. Остаточно 

складений маршрут розглѐдаютьсѐ та затверджуютьсѐ директором 

ЗДО. Післѐ того, ѐк усі формальності виконані, приступаять до другого 

етапу – складаннѐ карти маршруту, куди заносѐть усі умовні позначки 

по ходу маршруту (спрощений варіант).  

Подорожі в гірській місцевості набагато складніші та небезпечніші, 

у порівнѐні зі звичайними, оскільки пересуваннѐ в них ускладняютьсѐ 

такими чинниками, ѐк різке коливаннѐ метеорологічних умов, значна 

висота над рівнем морѐ, що призводить до кисневого голодуваннѐ 
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тощо. У таких умовах вимоги до засобів безпеки руху висуваятьсѐ на 

перший план і потребуять ретельної підготовки не тільки від 

вихователѐ, але й дітей (Пангелов, 2010). 

Готуячись до походу, варто також підготувати й матеріально-

технічне забезпеченнѐ, ѐке здійсняютьсѐ заздалегідь. Туристичне 

спорѐдженнѐ за призначеннѐм поділѐять на засоби пересуваннѐ, ѐкщо 

не пішки (лижі, велосипед, автобус, потѐг), засоби транспортуваннѐ 

вантажів (рякзак, санки, причеп), бівачне спорѐдженнѐ (намети, спальні 

мішки, каремати, приналежності длѐ вогнища, примуси, сокири, пилки, 

посуд длѐ приготуваннѐ страв: каструлі, казанки, відра), спеціальне 

(мотузки, карабіни, треккінгові палиці, льодоруби, скельні та льодові 

молотки, кішки, кряки, затискачі, рукавиці длѐ роботи з мотузкоя, 

захисні окулѐри, каски) і допоміжне (ремонтний набір, ліхтарики, фото і 

відеокамери, аптечки) спорѐдженнѐ. За характером використаннѐ 

спорѐдженнѐ поділѐютьсѐ на особисте та групове. 

У поході важливе значеннѐ маю правильна організаціѐ місцѐ 

стоѐнки – туристичного біваку, ѐкий залежно від тривалості 

перепочинку класифікуять на малий привал (5-10 хв.), обідній привал, 

ночівля, дняваннѐ. Організаціѐ привалу та ночівлі полѐгаю в тому, 

щоб правильно вибрати місце, добре підготувати майданчик, 

установити намети, розкласти багаттѐ й забезпечити захист табору від 

стихійних ѐвищ природи (Пангелов, 2010).  

Місце длѐ малого привалу (по ходу маршруту) обираять на рівних 

і сухих майданчиках, галѐвині, узбіччі дороги чи стежки, бажано з наѐв-

ним джерелом питної води. Від вітру місце маю бути захищене смугоя 

дерев, кущів, підгірком або берегом. Узимку привал робитьсѐ на освіт-

лених сонцем ділѐнках, а влітку – у затінку. Під час малого привалу з 

дітьми не проводѐтьсѐ рухливі чи спортивні ігри, оскільки діти маять 

відпочивати, що треба робити сидѐчі або лежачі, при цьому можна 

попити води, з’їсти печиво, фрукт. Узимку перед привалом темп руху 

знижуютьсѐ, щоб «розігріті» туристи (лижники) могли трохи «охолонути». 

Післѐ зупинки необхідно одѐгнути додаткову куртку чи кофту, ѐкщо ю 

можливість випити гарѐчого чая або какао. Рякзак поставити на очище-

ну від снігу ділѐнку чи пеньок, або повісити на гілку (Пангелов, 2010).  

Місце длѐ обіднього привалу, ночівлі, дняваннѐ обираять 

ретельніше, бажано на рівному (трохи під ухилом) майданчику 

(галѐвині) длѐ встановленнѐ наметів, щоб була достатнѐ кількість 

сухостоя та мальовничість краювидів. Важливоя умовоя ю наѐвність 

питної води (джерело). Білѐ населених пунктів уздовж річки табір слід 
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розбивати вище за течіюя, обираячи місце з пологим спуском до 

води, безпечним дном. Під час ночівлі надаять перевагу тим місцѐм, 

ѐкі рано освітляятьсѐ сонцем: східні схили горбів або сторона лісу, 

галѐвини, берег річки, оскільки тут швидше зникаю роса. Бівак краще 

розбивати на галѐвині у хвойному лісі, ніж у листѐному, адже у 

хвойному лісі ґрунт завжди сухий, покритий шаром опалої хвої, гілки 

ѐлин, сосен чи смерек даять можливість сховатисѐ від негоди, а 

смолисте повітрѐ приюмне й корисне, у такому лісі багато сухого 

палива й менше комарів (Пангелов, 2010). 

Обираячи місце длѐ табору, слід керуватисѐ такими правилами: 

- не зупинѐтисѐ на річкових мілинах, що затопляятьсѐ, у руслах 

пересохлих потоків, на низинних островах; 

- у гірському районі важливо враховувати особливості рельюфу 

та погоди: не розташовуватисѐ білѐ підніжжѐ високих скель, під 

карнизами, рухливими осипами, у лавинонебезпечних кулуарах з 

метоя запобіганнѐ каменепадам, лавинам, зсувам; 

- не можна зупинѐтисѐ під час грози, ѐка наближаютьсѐ, на верхів-

ках пагорбів, перевалах, оскільки там існую ризик ураженнѐ блискавкоя; 

- у лісі слід обережно поводитисѐ з вогнем, не розпалявати 

вогнище серед чагарнику, не розташовуватисѐ порѐд із сухостоюм, 

гнилими та підрубленими деревами, ѐкі можуть впасти від вітру на 

туристів (Пангелов, 2010). 

Під час зупинки табору декілька дітей разом із вихователем 

йдуть збирати хмиз длѐ вогнища, деѐкі – готуять місце длѐ нього, 

інші – готуять продукти длѐ приготуваннѐ їжи, починаять 

розпалявати вогнище. Принісши воду та хмиз, розпаливши багаттѐ, 

білѐ нього залишаютьсѐ черговий, решта відпочиваять, граятьсѐ, 

купаятьсѐ, збираять гриби, ѐгоди тощо. У сонѐчну погоду під час 

обіднього привалу можна сушити одѐг, знарѐддѐ. У разі негоди слід 

усі рякзаки скласти в одне місце та накрити їх плівкоя. Тривалість 

обіднього привалу 2-3 години, зимовий – значно коротший за літній, 

що залежить від швидкості розведеннѐ багаттѐ, приготуваннѐ їжі 

(гарѐчий чай із бутербродами або гарѐча страва). Зупинившись на обід 

взимку, слід, не знімаячи рякзаки та лижи, спочатку втоптати сніг на 

майданчику. Післѐ чого всі туристи виконуять кожен своя роботу: 

деѐкі збираять хмиз, деѐкі готуять місце длѐ вогнища, деѐкі – 

розпаляять його та готуять їжу.  

Дняваннѐ та ночівлѐ за своюя організаціюя дещо нагадуять 

обідній привал, однак потребуять додаткового залученнѐ туристів длѐ 
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встановленнѐ наметів і обладнаннѐ табору. Туристи, крім підготовки і 

розведеннѐ вогнища, ще розбиваять намети, копаять ѐму длѐ 

відходів (їстівних), споруджуять сидіннѐ, вішалки, сушарки з 

підручного матеріалу, за потреби розчищаять галѐвину, спуск до 

води. Узимку утрамбовуять шлѐх від наметів до вогнища, риять 

котлован длѐ вогнища або наметів (ѐкщо треба), будуять вітрозахисну 

стінку. Зупинку на ночівля слід організовувати влітку за 2 години до 

настаннѐ темрѐви, взимку – за 3 години (Пангелов, 2010). 

Збираннѐ групи туристів починаютьсѐ зі складаннѐ рякзаку. Узимку 

або під час дощу це роблѐть у наметі, а в ѐсну, сонѐчну погоду – на 

вулиці. Спочатку з намету забираять всі предмети, а його двері і вікна 

відкриваять длѐ провітряваннѐ та просушуваннѐ (взимку або післѐ 

дощу його просушуять білѐ багаттѐ), потім збираять предмети навколо 

табору і починаять комплектувати рякзак. Післѐ цього пакуять намети, 

їжу закопуять, все, що горить, спаляять у вогнищі, потім його засипаять 

землея або заливаять водоя і вкладаять дерном, решту сміттѐ 

забираять із собоя. Туристські споруди (заслони, лави, столи) не 

ламаять, а залишаять длѐ інших туристів. 

Перед тим, ѐк залишити привал, керівник шикую групу, 

перевірѐю місце (щоб не залишились речі, сміттѐ, було добре загашене 

багаттѐ і закладене дерном), робить перекличку. Основним 

завданнѐм керівника на цьому етапі ю вихованнѐ в туристів 

турботливого ставленнѐ до природи, її мешканців, звички залишати 

місце біваку чистим, тобто сприѐти екологічному виховання дітей. 

Варто відзначити, що успішність проведеннѐ походів залежить від 

достатньої фізичної підготовленості дітей. Однак, на сьогодні часто 

зустрічаятьсѐ діти з відхиленнѐм показників від середніх даних, що 

відбуваютьсѐ з таких причин: поганий фізичний розвиток, обмежений 

руховий досвід, млѐвість і пасивність, погано організована робота з 

фізичного вихованнѐ, некомпетентність вихователів, небажаннѐ 

займатись дітьми. Змінити показники можливо завдѐки проведення 

різних форм туристичної діѐльності, збагативши їх різноманітними 

вправами та іграми.  

Вправи, ѐкі проводимо з дітьми в поході (на прогулѐнці, 

екскурсії), повинні бути різноманітними, вклячати основні види рухів, 

при цьому слід ураховувати поступовість і послідовність, 

індивідуальний підхід, у разі потреби варто застосовувати страховку та 

допомогу. Під час таких форм туризму діти маять змогу закріпити й 

удосконалити рухові вміннѐ та навички у природних умовах. 
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Зміст роботи длѐ різних форм туристичної діѐльності. 

Ходьба та біг 

У походах можна застосовувати ходьбу та біг по вузькій або 

звивистій доріжці; між деревами та кущами; пригнувшись; пробігти 

поза кущиками так, щоб інші діти не помітили; по піску; високій траві, 

не зачіпаячи її; по траві, високо піднімаячі ноги; по мілкій воді; з гірки 

на гірку то дрібними кроками, то широкими; під низько опущені гілки 

дерев, кущів тощо. Пройти по поваленому дереву чи колоді та 

зістрибнути з них; по м’ѐкому сипучому піску; перестрибнути з каменѐ 

на камінь; по вузькому місточку; землѐному валу; переступати через 

низькі гілки; йти по оголеним коріннѐм дерев, переступаячи з одного 

на інший; обхопивши дерево, обійти навколо нього тощо. Бігати в 

повільному темпі діти 3-4 років маять близько 1 хвилини, дітей 6-7 

років – близько 2-3 хвилин (Богініч, Бюлюнька, 2003).  

Лазіннѐ  

Лазити на четвереньках з гірки на гірку; по поваленому дереву, 

колоді; підлізати під низькі гілки; пролізати між деревами, ѐкі ростуть 

поруч; перелазити через дерево; залазити на високий пеньок і злазити 

з нього; обхопити невеликий стовбур дерева руками та пролізти вгору 

на скільки вистачить сил, зістрибнути відпустивши ноги. 

Стрибки  

Стрибати на обох ногах; підстрибнути до гілки, стрічки; 

перестрибувати з місцѐ та з розбігу через палку, невелику канавку, 

каляжу, невеличкі купини; виконувати підскоки у воді, стрибки на одній 

і на двох ногах, ѐк у воді, так і на суші (напр., від дерева до дерева, від 

одного кінцѐ галѐвини до іншого, вздовж струмка тощо), просуваячись 

вперед на декілька метрів; підстрибувати вище трави; зістрибувати з 

невисоких пеньків; перестрибувати через невеликі пеньочки; стрибати 

навколо пенька на одній або двох ногах; стрибки зі скакалкоя (до 1,5-

2 хв.), через скакалку.  

Метаннѐ  

Метаннѐ можна здійснявати за допомогоя шишок, каштанів, 

камінців, гілочок, м’ѐчів, картонних кругів («літаячі тарілки») через кущ, 

дерево, у воду, застосовуячи при цьому різні способи: із-за спини, із-за 

голови, знизу, збоку, косо вгору. Ціль обов’ѐзково маю бути ѐк 

горизонтальна, так і вертикальна, також варто вчити дітей кидати 

предмети вгору. Љрім вище зазначених предметів, кидати, набивати 

можна й м’ѐч, що сприѐю розвиткові точності рухів, окоміру, зміцняю 

м’ѐзи рук і плечового поѐсу. На прогулѐнці в межах садочка можна 
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застосовувати киданнѐ, прокочуваннѐ, передачу один одному 

набивного м’ѐча (медицинбол) масоя 1 кг, що сприѐю зміцнення м’ѐзів 

плечового поѐсу, формування правильної постави. 

Також длѐ комплексного вирішеннѐ завдань фізичного 

вихованнѐ, ѐкі ставить педагог перед собоя під час організації 

туристичних походів, піших переходів, екскурсій і прогулѐнок, 

підходить використаннѐ рухливих («Хто далі кине», «Дожени мене», 

«Підлізь під гілку», «Оббіжи дерево», «Хто далі стрибне», «Не 

зачепи», «З купини на купину», «Дістань гілку», «Дострибни до 

кущів», «Швидко вгору» тощо) і спортивних ігор: городки, 

бадмінтон, баскетбол, футбол. Љрім того, можна проводити й 

спортивні вправи: узимку – ходьба на лижах, катаннѐ на санчатах, 

ковзанах; улітку – катаннѐ на роликових ковзанах, велосипеді, 

самокаті, плаваннѐ. 

Висновки. Під час добору вправ та ігор потрібно враховувати 

можливості дітей, їх індивідуальні особливості, проводѐчи в певній 

послідовності з поступовим збільшеннѐм фізичного навантаженнѐ. Усе 

це сприѐю створення сприѐтливих умов длѐ успішного формуваннѐ 

рухових умінь і навичок, фізичного та розумового розвитку дітей, 

покращення їх рухового досвіду. Проведеннѐ різноманітних вправ, 

рухливих і спортивних ігор, спортивних вправ даю змогу розвивати в 

дошкільників і фізичні ѐкості. 

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в розробці 

змісту туристичних завдань та ігор під час проведеннѐ туристичних 

походів, екскурсій, прогулѐнок, переходів.  
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SUMMARY 
Lisnevska Nataliia. Features of a tourist trip with preschool children and 

characteristics of various forms of tourist activity. 
The article notes that tourism as an active form of recreation of children 

contributes to the formation of their life competence, implementation of environmental, 
local history, training, health and tourism tasks. It is noted that children’s tourism 
contributes to realization of three important tasks: health, education and upbringing. The 
essence of the health task is revealed, which is solved by conducting various forms of 
children’s tourism. There is mentioned an all-season character of children’s tourism, which 
allows to spend its different forms in winter, autumn, summer or spring, using various 
exercises and games. Attention is drawn to the possibility of using various natural obstacles 
during hiking or other forms of tourism. The importance of special exercises for practicing 
technical and tactical techniques in tourism is noted. It is emphasized that the game form 
of organization of children motor activity in tourist campaigns (travels, transitions, 
excursions) acts as a stimulator.  

There are forms of tourism that can be used daily in the conditions of PEI with 
preschool children: tourist trips, hiking, walking on the territory and outside the 
preschool institution, excursions. The length of the route and the duration of the 
transition to one end for children of different ages are indicated. The content of 
preliminary preparation for a tourist trip with preschool children is revealed. 

A detailed description of the tourist trip with preschool children is given. There is 
an opportunity via hikes to improve in the natural environment various skills which 
children acquired earlier, to practice overcoming obstacles, to learn to navigate the 
terrain. It is noted that the route should be planned on ordinary terrain with minor 
ascents and descents in the middle of the road. The content of previous work with 
children before the tourist trip is determined. It is emphasized the necessity for 
coordination and approval of the route by the head of PEI. 

The camping equipment is characterized that must be taken in a tourist trip. The 
classification and characteristics of the tourist bivouac depending on the duration of 
the rest are given. The rules for selecting a place for setting up camp and cleaning it are 
determined. Examples of exercises and games that can be used in various forms of 
children’s tourism are given. 

Key words: children’s tourism, tourist trip, excursion, hiking, walk, bivouac, 
content of forms of tourist activity, tourist equipment. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

У статті обґрунтовано переваги застосуваннѐ диференційованого 
підходу під час навчаннѐ іноземної мови в закладах середньої освіти та 
комплексного аналізу навчальних стратегій диференційованого навчаннѐ з 
метоя впровадженнѐ основних його принципів і прийомів у навчальний процес. 
З’ѐсовано, що диференціаціѐ ю одним із ефективних способів організації 
навчаннѐ, ѐкий ґрунтуютьсѐ на особистісному зростанні кожного учнѐ шлѐхом 
диференціації змісту, процесу й середовища навчаннѐ, а також виборі певних 
стратегій відповідно до навчального профіля учнѐ. 

Ключові слова: диференційований підхід, диференційоване навчаннѐ, 
лінгводидактика, освітню середовище, зміст навчаннѐ, принципи навчаннѐ, 
навчальний профіль учнѐ. 

 

Постановка проблеми. Іноземні мови відіграять пріоритетну 

роль у сучасному українському суспільстві через розширеннѐ 

міжнародних контактів, входженнѐ України до суспільно-

економічного світового простору, відкриттѐ ринків праці длѐ українців 

поза межами нашої держави. Іноземна мова служить не тільки 

інструментом длѐ спілкуваннѐ між представниками різних культур, а й 

охопляю увесь спектр суспільних відносин, розкриваю творчий 

потенціал кожної лядини, сприѐю її самореалізації. 

У цьому контексті клячовим компонентом вивченнѐ іноземних 

мов ю врахуваннѐ індивідуальних особливостей учнів, їхніх потреб та 

пізнавальних інтересів задлѐ досѐгненнѐ основних навчальних цілей. 

Застосуваннѐ диференційованого підходу до навчаннѐ іноземних мов 

сприѐю ефективному поглиблення знань учнів, активізації їх 

пізнавальної й розумової діѐльності, креативності, розвитку 

критичного мисленнѐ та самостійності. 

Аналіз актуальних досліджень. Диференційований підхід навчан-

нѐ іноземної мови активно досліджувавсѐ педагогами та методистами 

ще з середини 80-х років ХХ ст. (З. Вютров, Т. Нюкрасова, С. Ніколаюва, 

В. Орлов, Р. Щукін та ін.), ѐкі пов’ѐзували його з індивідуалізаціюя 

процесу навчаннѐ іноземних мов. Утім, менше дослідницької уваги було 

приділено важливості роботи у групах із урахуваннѐм індивідуальних 

особливостей студентів. Наступне поколіннѐ дослідників (П. Гусак (Гусак, 

2000), М. Гузик, І. Зайцева, В. Љолісник, Л. Шерстяк, Н. Ягельська) 

https://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
https://orcid.org/0000-0002-3363-7791?lang=ru
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продовжили методичні та теоретичні напрацяваннѐ попередників, 

збагативши лінгводидатику новим ідеѐми щодо обґрунтуваннѐ понѐттѐ 

«диференційований підхід», різнорівневого навчаннѐ іноземних мов у 

групах, диференціації навчального матеріалу.  

У сучасних дослідженнѐх, що стосувалисѐ окресленої 

проблематики, увагу акцентовано передусім на проблемах рівневої 

диференціації навчального матеріалу в іншомовній підготовці учнів та 

студентів, що передбачаю пошук ефективних прийомів і підходів до 

засвоюннѐ необхідного матеріалу в гетерогенних групах 

(Ю. Баклаженко, Т. Дружченко (Дружченко, 2017), А. Љравченко, 

В. Лучкевич, (Лучкевич, 2021), М. Щербина, І. Якимська, О. Ярошенко). 

Проте, варто наголосити, що під час диференційованого підходу 

головноя метоя ю дозволити всім учнѐм досѐгати однакових цілей 

різними шлѐхами, а не диференціявати навчальні цілі відповідно до 

мовного рівнѐ кожного учнѐ. Тобто диференціаціѐ в навчанні 

іноземної мови означаю реалізація таких засобів і механізмів 

вирішеннѐ учнівських труднощів, ѐкі сприѐять полегшення 

досѐгненнѐ навчальних цілей. У цьому контексті зауважимо, що в 

сучасних педагогічних дослідженнѐх недостатньо уваги приділено 

комплексному вивчення аспектів диференційованого навчаннѐ, що 

враховую вся палітру лінгводидактичних принципів і засобів задлѐ 

успішного навчаннѐ кожного учнѐ, організації навчального процесу з 

урахуваннѐм різноманітності й індивідуальності учнів. 

Тому метою статті ю вивченнѐ й аналіз теоретико-методичних 

основ диференційованого навчаннѐ, виѐвленнѐ ефективних стратегій 

застосуваннѐ диференційованого підходу в навчанні іноземних мов в 

умовах середньої школи. 

У ході роботи було застосовано такі методи: аналіз, 

систематизаціѐ й узагальненнѐ науково-теоретичних праць 

дидактичного характеру длѐ всебічного дослідженнѐ особливостей 

диференційованого навчаннѐ іноземних мов з метоя впровадженнѐ 

основних положень у навчальний процес. 

Виклад основного матеріалу. Диференційований підхід 

передбачаю можливість комбінувати і варіявати не тільки навчальний 

матеріал відповідно до рівнѐ підготовки учнів, але й модифікація 

навчального простору відповідно до потреб і нахилів учнів, 

навчальних цілей, зміст навчального матеріалу, форми роботи у класі, 

способи, за допомогоя ѐких учні здатні ѐкомога краще 

продемонструвати свої досѐгненнѐ у вивченні іноземної мови тощо. 
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Як зазначаю О. Ярошенко, «основним завданнѐм диференціації ю 

приведеннѐ всіх студентів до кінцѐ курсу навчаннѐ не до юдиного 

стандарту, а досѐгненнѐ ними максимально оптимальних результатів 

відповідно до їхніх можливостей, здібностей, психофізіологічних 

особливостей» (Ярошенко, 2019, с. 164). Отже, можемо відзначити, 

що диференціаціѐ в навчанні іноземної мови дозволѐю педагогам 

використовувати різноманітні підходи, методи і технології, адаптуячи 

їх відповідно до змісту і процесу навчаннѐ з метоя створеннѐ більш 

активного навчального середовища, задлѐ успішного вивченнѐ 

іноземної мови кожноя особистістя.  

Цілком очевидно, що кожен учень маю різні потреби й 

навчаютьсѐ по-різному, тобто застосовую різні стратегії до вивченнѐ 

певного матеріалу. У цьому контексті відзначимо, що навчальні 

стратегії можна поділити на дві великі групи «1) прѐмі стратегії, що 

ділѐтьсѐ на стратегії запам’ѐтовуваннѐ, пізнавальні стратегії, 

компенсаторні стратегії; 2) непрѐмі стратегії, до ѐких належать 

метакогнітивні, соціальні й афективні стратегії…, кожна з ѐких 

відповідаю певному аспекту засвоюннѐ іноземної мови: навчальному 

(оволодіннѐ лінгвістичними знаннѐми), комунікативному (розвиток 

мовленнювих умінь і навичок), метакогнітивному (здатність до 

самоорганізації та самоконтроля)» (Лучкевич, 2018, c. 105). 

Використовуячи різні стратегії, ѐкі найбільше сприѐять навчання 

кожного окремого учнѐ, учитель створяю ефективне навчальне 

середовище, що даю змогу кожному учня досѐгти успіху відповідно до 

власного стиля навчаннѐ, його здібностей і нахилів. 

Диференційований підхід передбачаю вирішеннѐ ціюї проблеми 

шлѐхом поюднаннѐ різноманітних форм, методів, стратегій у 

навчальному процесі, що торкаятьсѐ трьох головних сфер 

навчального процесу. Йдетьсѐ передовсім про зміст навчаннѐ, процес 

навчаннѐ, організація навчального середовища й мовленнюву 

діѐльність учнѐ, ѐк фінальний продукт у навчанні іноземної мови 

(Armstrong, 2012; Tomlinson, C. A., Demirsky Allan, 2000), ѐк головні 

компоненти диференціяваннѐ в навчальному процесі. Вони можуть 

варіяватисѐ відповідно до навчальних цілей, інтересів учнів, їхніх 

індивідуальних психолого-емоційних особливостей.  

Слід наголосити, що зміст навчаннѐ іноземної мови ю основним 

у навчальному процесі й залишаютьсѐ незмінним відповідно до 

навчальної програми. У розрізі диференційного підходу 

диференціаціѐ змісту полѐгаю у способах подачі матеріалу з 
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урахуваннѐм індивідуальних стилів навчаннѐ більшості учнів. За його 

допомогоя можна врахувати слабкі сторони учнів у навчанні, 

особливості їхнього індивідуального розвитку, щоб зробити акцент 

саме на цьому аспекті навчального матеріалу задлѐ досѐгненнѐ успіху 

кожного з них (Heacox, 2002; Zakhartchouck, 2001).  

У цьому руслі зазначимо, що важливим елементом 

упровадженнѐ диференційованого навчаннѐ у процес вивченнѐ 

іноземних мов у закладах середньої освіти ю визначеннѐ навчального 

профіля учнѐ відповідно до його когнітивного стиля. Йдетьсѐ, 

передусім, про індивідуально-образні способи сприйнѐттѐ, 

опрацяваннѐ й запам’ѐтовуваннѐ інформації учнѐми в класі, що 

дозволѐю вчителя варіявати способи групуваннѐ учнів, подачу 

інформації, передбачати активне залученнѐ в навчальну діѐльність 

кожного учнѐ, керувати начальним ритмом, адекватно розроблѐти 

рівневі завданнѐ тощо. На рис. 1 подаюмо основні визначеннѐ 

навчального профіля учнѐ в їх біполѐрному відношенні: 

 
Рис. 1. Визначеннѐ навчального профіля учнѐ за його 

когнітивним стилем. 

 

Відповідно до особливостей навчального профіля кожного 

учнѐ, учитель може розробити різні навчальні завданнѐ, подати 

навчальний матеріал і організувати навчальний процес таким чином, 

щоб  опомогти учня краще засвоїти зміст навчаннѐ, вклячити його у 

своя мовленнюву діѐльність. Йдетьсѐ також і про різноманітні форми 

навчаннѐ, рівневі завданнѐ, ѐкі базуятьсѐ на інтересах і нахилах учнів, 

що підвищуять їхня мотивація до навчаннѐ. 

Зауважимо, що мовленнюва діѐльність учнѐ (усна чи письмова) ю 

його особистоя реакціюя на навчаннѐ, способом, ѐким він 

представлѐю свої навчальні досѐгненнѐ. Відтак, учитель повинен 
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пропонувати вибір різних форм представленнѐ знань учнів через 

фінальні завданнѐ, ѐкі відображаять весь зміст навчаннѐ, але 

відрізнѐятьсѐ за формоя презентації. На нашу думку, такий підхід 

сприѐю успіху всіх учнів, дозволѐячи оцінити кожного з них відповідно 

до їх сильних сторін та інтересів. 

У своя чергу, диференціаціѐ навчального середовища 

передбачаю організація мобільних робочих місць відповідно до 

навчальних цілей уроку, сприѐячи комунікації й концентрації учнів 

(робота в малих групах, у великих командах, індивідуальна робота), 

доступу до інформаційних ресурсів (комп’ятерів, інтерактивної 

дошки, проюктора тощо), організація осередків длѐ ігрових видів 

навчальної діѐльності та ін.  

Зазначимо, що навчальне середовище ю елементом, ѐкий впливаю 

на результативність учнів ѐк через функціональну організація класної 

кімнати, так і через психологічний клімат у класі. Щодо останнього, та 

варто звернути увагу на спосіб спілкуваннѐ педагога з кожним учнем та 

безпосередньо між однолітками, особливо в час пандемії, коли 

дистанційне навчаннѐ стало длѐ нас звичним ѐвищем. Різні способи 

спілкуваннѐ у класі можуть розкрити індивідуальні переваги учнѐ через 

почуттѐ його приналежності і потрібності в колективі, упевненості в собі, 

ефективності і приѐзності. Серед новіших способів такої диференціації 

слід назвати такі активні завданнѐ, ѐк «створеннѐ ментальних карт (Mind 

Maр), скрайбінг (поюднаннѐ коміксів та структурно-логічних схем), 

сторітеллінг (розповідь на запропоновану тему і з певними 

завданнѐми)» (Лучкевич, Љутасевич, 2021, с. 132). Варто наголосити, що 

диференціаціѐ в навчанні іноземної мови сприѐю підвищення мотивації 

учнів, активізую їх пізнавальну діѐльність, креативність, створяю 

сприѐтливе навчальне середовище, що також позитивно впливаю на 

емоційну сферу кожного школѐра.  

Як видно, диференційоване навчаннѐ – це підхід, що 

заснований на множинності вибору і різних варіантах, їх комбінуваннѐ 

в навчальному процесі. Водночас таке розмаїттѐ елементів 

диференціації призводить до неоднозначності сприйнѐттѐ цього 

підходу серед педагогів і дослідників, адже в навчальному процесі 

вчителі інколи прагнуть нівелявати відмінності між учнѐми, а ніколи, 

навпаки, – диференціаціѐ слугую потужним ресурсом длѐ прогресу й 

успішного навчаннѐ всіх учнів (Kahn, 2010, с. 106). У цьому контексті 

зазначимо, що, ѐк би це парадоксально не виглѐдало, 

диференційований підхід сприѐю «зменшення» відмінностей у 
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навчанні. Йдетьсѐ, насамперед, про те, що за його допомогоя вчитель 

може уникнути перешкод і бар’юрів у навчанні длѐ всіх учнів, 

застосовуячи відповідні стратегії та методи, ѐкі ю найбільш 

адаптованими до стиля навчаннѐ кожного учнѐ, створяячи 

сприѐтливі умови через відповідну організація освітнього 

середовища, диференціяячи зміст та процес навчаннѐ. 

Як видно, диференційоване навчаннѐ іноземних мов 

відбуваютьсѐ на основі чотирьох головних принципів, серед ѐких 

виділѐюмо: знаннѐ вчителем індивідуальних особливостей учнів, їх 

навчального профіля; знаннѐ навчальної програми, її цілей, 

учнівський компетентностей, ѐкими він повинен оволодіти у процесі 

вивченнѐ іноземної мови; варіяваннѐ різних начальних стратегій; 

застосуваннѐ гнучкого підходу до навчаннѐ іноземної мови. 

Задлѐ ефективного застосуваннѐ диференційованого підходу 

важливими завданнѐми, що постаять перед учителем, ю: 

 визначити упередженнѐ та негативні уѐвленнѐ щодо 

впровадженнѐ диференційного підходу в навчальний процес; 

 визначити передумови длѐ застосуваннѐ диференційованого 

підходу; 

 чітко усвідомити цілі впровадженнѐ диференційного підходу 

в навчальний процес іноземної мови; 

 зрозуміти механізми навчаннѐ та труднощі, ѐкі постаять 

перед учнѐми під час засвоюннѐ матеріалу; 

 визначити типи складності, притаманні кожному учня у 

процесі вивченнѐ іноземної мови, щоб змоделявати ефективні 

стратегії успішного навчаннѐ кожного учнѐ; 

 покладатисѐ на формувальне оціняваннѐ, ѐке, перш за все, ю 

важливим длѐ учнѐ, щоб дати йому змогу усвідомити його власний 

спосіб навчаннѐ, його прогрес і його труднощі; 

 сприѐти взаюмодопомозі між учнѐми, розвивати їх 

самостійність та активність; 

 застосовувати елементи проюктної педагогіки задлѐ 

інтерактивної й командної роботи учнів. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Сьогодні вчитель вже не може задовольнѐтисѐ фронтальноя 

передачея знань, не враховуячи особливості своїх учнів. Очікуваннѐ 

суспільства полѐгаять у тому, що вчитель знаю, ѐк ѐкнайкраще 

мобілізувати всіх учнів, щоб дозволити їм отримати необхідні знаннѐ і 

сформувати потрібні компетенції. Тому, у цьому ракурсі, можемо 
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констатувати, що застосуваннѐ диференційованого підходу до 

навчаннѐ іноземних мов ю актуальним через комплексне поюднаннѐ 

відмінностей (різноманітних методів, стратегій і технологій навчаннѐ, 

знань про індивідуальні особливості учнів, зміст й технологій 

навчаннѐ), у чому полѐгаю його унікальність та ефективність. 

Застосовуячи диференційований підхід, учитель, так само ѐк і учень, 

постійно перебуваю в ситуаціѐх творчого пошуку, активного 

спостереженнѐ й вислуховуваннѐ відмінностей, різноманіттѐ точок 

зору, що сприѐю формування критичного мисленнѐ та пізнавальної 

діѐльності учнів, а з іншого боку, дозволѐю вчителя краще зрозуміти 

їхні індивідуальні особливості та проаналізувати моменти, ѐкі слід 

підкорегувати чи покращити у процесі навчаннѐ іноземної мови.  

На нашу думку, диференційований підхід у навчанні іноземних 

мов не зводитьсѐ тільки до застосуваннѐ нових методів та навчальних 

технологій. Це ю динамічний підхід, ѐкий ураховую відносини вчителѐ 

та учнѐ, а також навчальний контекст, одніюя з головних цілей ѐкого ю 

повернути учнѐ в центр процесу навчаннѐ з урахуваннѐм його 

особливостей, зміняячи умови навчаннѐ, різні стратегії, форми й 

методи навчаннѐ. Усі ці вимоги поѐсняять певну недовіру й 

застереженнѐ деѐких учителів, ѐкі відчуваять себе перевантаженими 

через необхідність більшої концентрації на спостереженні за класом, 

розробки рівневих завдань, щоденного плануваннѐ уроків з 

урахуваннѐм психолого-індивідуальних особливостей учнів. Проте, ѐк 

видно з вищенаведеного, цей підхід сприѐтливо впливаю на навчаннѐ 

учнів, навіть попри деѐку скептичність окремих учителів, адже 

базуютьсѐ на мотивації, інтересах учнів, їх активності, що ю важливими 

елементами навчаннѐ. 

Перспективними напрѐмами розробленнѐ досліджуваної 

проблеми, на наш доглѐд, ю вивченнѐ й аналіз лінгводидактичних 

стратегій диференційованого навчаннѐ на різних освітніх рівнѐх з 

урахуваннѐм основних положень Љонцепції Нової української школи. 
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SUMMARY 
Luchkevych Viktoriia. Introduction of a differentiated approach to the study of 

a foreign language: theoretical and methodological aspect. 
The article substantiates the advantages of applying a differentiated approach to 

foreign language learning in secondary school and the comprehensive analysis of  
educational strategies of differentiated learning in order to implement its basic principles 
and techniques in the educational process. The analysis of the current research of these 
issues showed that the main analyzed questions were the theoretical aspects of the 
conceptual apparatus of differentiated learning, the problems of level differentiation of 
educational material in foreign language learning of students, finding effective techniques 
and approaches to learning the material in heterogeneous groups. 

The study found that a differentiated approach was implemented through a 
complex combination of differences, in what was its uniqueness and effectiveness. Its 
key component in the process of foreign languages learning is to take into 
consideration the individual student characteristics, their needs and cognitive interests 
in order to achieve the basic learning goals. When applying a differentiated approach, 
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the student is constantly in the situations of creative search, an active observation and 
listening to the different points of view on the problem, as well as an active 
involvement in the process of discussion, decision-making and so on. Thus, the 
application of the differentiated approach to foreign language learning contributes to 
the effective deepening of students’ knowledge, the activation of their cognitive and 
mental activity, their creativity, their development of critical thinking and 
independence. 

In the article, the differentiation has been found to be one of the most effective 
ways to organize the learning process, based on the personal growth of each student 
by differentiating the content, the process and the learning environment and varying 
strategies according to the student’s learning profile for effective learning of foreign 
language. 

Key words: differentiated approach, differentiated learning, language didactic, 
learning environment, educational process, learning content, principles of learning, 
student’s learning profile. 
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Метоя статті ю обґрунтуваннѐ теоретико-методологічних аспектів 
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конкретного та абстрактного, ґрунтовності та наочності у процесі 
інноваційного музичного навчаннѐ. Практичне значеннѐ дослідженнѐ полѐгаю в 
поглибленні теоретично-методологічної обізнаності педагогів-музикантів. 

Ключові слова: методологічні принципи та підходи, музикотерапіѐ, 
музично-оздоровча технологіѐ, навчаннѐ музики. 

 

Постановка проблеми. Життѐ сучасних дітей характеризуютьсѐ 

інформаційноя перенасиченістя. Поліфоніѐ таких подразників, ѐк 

надмірно емоційне спілкуваннѐ з однолітками, телевізійна реклама, 

комп’ятеризаціѐ їх дозвіллѐ тощо призводить до дисгармонійності їх 

психологічного стану, поѐви відчуттѐ втоми та роздратуваннѐ, 

погіршеннѐ продуктивності їх діѐльності (навчальної, розвивальної). 

Одним із головних завдань педагогів, і музичних зокрема, ю 

охорона, зміцненнѐ й відновленнѐ здоров’ѐ дітей. За таких умов 

формуваннѐ позитивної програми життюдіѐльності дітей за 

допомогоя впровадженнѐ музикотерапії у процес музичної освіти 
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дітей набуваю особливої актуальності на часі. Це сприѐтиме 

нормалізації їх психосоматичного стану та підвищення продуктивності 

їх навчально-музичної діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Досвід застосуваннѐ музичної 

терапії в системі національної освіти з метоя оздоровленнѐ та 

гармонізації емоційно-психологічного стану особистості висвітлено в 

дослідженнѐх І. Волженцевої (методика оптимізації психічних станів 

студентів засобами музики, що складаютьсѐ із внутрішніх і зовнішніх 

детермінант) (Волженцева, 2011), В. Драганчук (підготовка майбутніх 

педагогів-музикантів до використаннѐ музикотерапії у професійній 

діѐльності) (Драганчук, 2016). На особливу увагу заслуговую розробка 

питаннѐ застосуваннѐ мистецтва (естетотерапії) з метоя гармонізації 

та розвитку психофізіологічних станів студентської молоді у працѐх 

О. Федій (Федій, 2010). Музикотерапевтична педагогіка 

«ПіснеЗнайка», автором ѐкої ю Н. Яновська доводить унікальність 

технології розвивального й корекційно-оздоровчого навчаннѐ дітей 

(від 2 до 12 років) та базуютьсѐ на систематизації, образному 

представленні та віршовано-пісенній подачі навчального матеріалу 

(Яновська, 2005). Надзвичайно цікавоя у практичному плані ю 

навчальна програма й методичні рекомендації з музикотерапії длѐ 

навчально-виховної роботи в закладах загальної середньої освіти 

групи науковців і практиків у складі: О. Безклінська, Г. Бондаренко, 

Г. Мороз, С. Науменко, Н. Романова (Безклінська, Бондаренко, 

Науменко, Романова, 2012). Цікавоя длѐ системи інклязивної освіти ю 

парціальна програма і методичні рекомендації корекційно-

розвивальної роботи з дітьми зі складними порушеннѐми 

психофізичного розвитку Н. Квітки (Љвітка, 2013). 

Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні теоретико-методичних 

аспектів використаннѐ музикотерапії в системі національної музичної 

освіти дітей. 

Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використовувалисѐ такі 

методи дослідження: теоретико-критичний аналіз мистецтвознавчої, 

педагогічної та психолого-педагогічної літератури щодо проблеми 

дослідженнѐ; порівнѐннѐ, систематизаціѐ, узагальненнѐ отриманої 

інформації, синтез, абстрагуваннѐ, конкретизаціѐ. 

Виклад основного матеріалу. Процес навчаннѐ музики дітей у 

системі загальної освіти характеризуютьсѐ відмінноя особливістя від 

інших видів навчаннѐ – це взаюмопроникненнѐ знань і творчої 

діѐльності. Відповідно, набуваю необхідність осмисленнѐ процесу 
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творчого акту музичного навчаннѐ, що стимуляю проѐви фантазії й 

уѐви особистості, поѐви взаюмозв’ѐзку її внутрішнього світу із його 

зовнішніми проѐвами. 

Методологічні засади нашого дослідженнѐ перегукуютьсѐ із 

головними аспектами культурологічної педагогічної парадигми, ѐка 

розумію освіту ѐк ѐвище культури. Її головна мета полѐгаю у введенні 

особистості до світу культури, а також забезпеченнѐ діалогічної 

взаюмодії двох систем «лядина в культурі» й «культури в лядині». За 

визначеннѐм І. Зѐзяна, мета сучасної освіти маю бути формуваннѐ не 

лядини освіченої, а лядини культурної. Її ѐдро маять складати гуман-

ність, свобода, духовність, здатність до самовизначеннѐ у світ культури, 

самоствердженнѐ в усіх сферах життюдіѐльності тощо (Љвітка, 2013, с. 22). 

До вивченнѐ проблеми навчаннѐ музики дітей дошкільного й 

шкільного віку з використаннѐм музикотерапії на методологічному рівні 

відображено взаюмозв’ѐзок фундаментальних наукових підходів, ѐкі 

були використані у процесі науково-педагогічного дослідженнѐ. Серед 

них: системний, аксіологічний, синергетичний, акмеологічний підходи. 

Мета застосуваннѐ системного підходу полѐгала в 

дослідженні процесу музичного навчаннѐ дітей дошкільного та 

шкільного віку ѐк складної системи, ѐка складаютьсѐ зі своїх 

структурних компонентів, виѐвленні зовнішніх і внутрішніх її 

зв’ѐзків. Під час формуляваннѐ сутності досліджуваної проблеми в 

музичній педагогіці та пошуку адекватних шлѐхів її вирішеннѐ нами 

було з’ѐсовано, що в науковій літературі зустрічаютьсѐ неоднозначне 

й широке тлумаченнѐ системного підходу, а саме: 

 інтеграціѐ, синтез розглѐду різних сторін або ѐвищ об’юкта (А. Холл); 

 

 адекватний засіб дослідженнѐ й розробки не будь-ѐких об’юктів, що 

довільно називаятьсѐ системоя, а лише таких, ѐкі ю органічним цілим 

(С. Оптнер); 

 широкі можливості длѐ одержаннѐ різноманітних тверджень та 

оцінок, ѐкі передбачаять пошук різних варіантів виконаннѐ певної 

роботи з подальшим вибором оптимального вибору (Д. Бурчфільд). 

Усі ці визначеннѐ дозволили нами усвідомити важливість 

системного підходу, застосуваннѐ ѐкого на методологічному рівні 

нашого дослідженнѐ уможливило здійсненнѐ аналізу сучасної системи 

музичної освіти дітей дошкільного й шкільного віку з позиції цілісності, 

уточнити визначеннѐ понѐттѐ «музична навченість», визначити її 

структурні компоненти, виѐвити їх взаюмозв’ѐзок і взаюмозалежність, 
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дослідити специфічні особливості психофізіологічного розвитку дітей в 

умовах сучасності, вивчити феномен «музикотерапії» й досвід її 

використаннѐ в педагогічній практиці. 

Системний підхід у нашому дослідженні спрѐмовано на розкриттѐ 

цілісності та юдності музичного навчаннѐ дошкільників і школѐрів, 

виѐвленнѐ складових елементів та їх зв’ѐзків, зведеннѐ їх у юдину 

теоретико-методичну систему. Система ѐвлѐю собоя сукупність 

елементів, ѐкі взаюмопов’ѐзані між собоя в такий спосіб, щоб виникла 

певна цілісність та юдність. Науково-теоретичний аспект систематичного 

підходу розкрито у працѐх Б. Ананьюва, В. Афанасьюва, Н. Гузій, 

Н. Љузьміної, Є. Юдина, В. Якуніна та ін. У контексті системного підходу 

компоненти системи музичного навчаннѐ зумовляять цілісність і 

юдність. Прагненнѐ до розподілу системи призводить до втрати 

логічності й завершеності. Н. Гузій зазначаю: «поѐва нових зв’ѐзків між 

елементами призводить до виникненнѐ інтегративних властивостей, що 

не можуть зводитисѐ до властивостей окремих компонентів, тому 

важливоя характеристикоя будь-ѐкої системи слід вважати виділеннѐ 

особливих системоутворявальних зв’ѐзків» (Гузій, 2004, с. 47). Застосу-

ваннѐ системного підходу до процесу музичного навчаннѐ з викорис-

таннѐм музикотерапії сприѐю інтеграції різних рівнів розвитку дитѐчої 

особистості – індивід, суб’юкт діѐльності, особистість та індивідуальність. 

Аксіологічний підхід, ѐкий ґрунтуютьсѐ на понѐтті ціннісності ѐк 

переваги музично-естетичних смислів і побудованих на цій основі 

поведінки. Цінність музично-навчальної діѐльності дітей задлѐ їх 

гармонійного й цілісного становленнѐ та розвитку забезпечувалосѐ 

застосуваннѐм вищезазначеного підходу. Застосуваннѐ аксіологічного 

підходу на педагогічному рівні нашого дослідженнѐ полѐгало в 

моделяванні процесу музичного навчаннѐ дітей дошкільного й 

шкільного віку в музикотерапевтичному аспекті на основі 

комплементарної юдності освітніх та оздоровчих цілей і завдань, 

формуваннѐ в дітей і їх батьків ціннісного відношеннѐ до музичного 

навчаннѐ й музики зокрема. 

Синергетика ѐк методологічний базис наукового пізнаннѐ ю 

сукупністя колективного ефекту взаюмодії значної кількості підсистем, 

ѐкі призводѐть до стійких структур і самоорганізації у складних 

системах. Синергіѐ – це перевірка того, що ціле ю більшим, ніж його 

складові. Синергетичний підхід дозволив розглѐдати процес 

музичного навчаннѐ з використаннѐм музикотерапії ѐк феномен, ѐкий 

дозволѐю підвищити ефективність музичного навчаннѐ за рахунок 
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поюднаннѐ музично-освітніх методів та прийомів з музично-

оздоровчими, інтеграції процесу набуттѐ музичної навченості дітей із 

розкриттѐм їх саногенного потенціалу. 

Сутність акмеологічного підходу полѐгала в розглѐді дитѐчої 

особистості ѐк цілісного феномена в юдності її ѐк індивіда, особистості 

й індивідуальності, спрѐмуваннѐ музичного навчаннѐ на 

самовдосконаленнѐ й саморозвиток дітей дошкільного та шкільного 

віку, розвитку прагненнѐ досѐгати значних музично-навчальних 

успіхів. Застосуваннѐ акмеологічного підходу спрѐмовувало науковий 

пошук на максимальний розвиток музично-творчих здібностей і 

задатків дітей, за умови обов’ѐзкового врахуваннѐ особливостей і 

закономірностей становленнѐ та розвитку дитѐчої особистості на всіх 

етапах у період дошкільного та шкільного віку. 

Ставлѐячи собі за завданнѐ відкриттѐ об’юктивних 

закономірностей музичного навчаннѐ з використаннѐм музикотерапії, 

нами було здійснено цілеспрѐмоване застосуваннѐ таких відомих 

об’юктивних і суб’юктивних закономірностей у практиці музичного 

навчаннѐ дошкільників і школѐрів, ѐк:  

 виховний і розвивальний характер музичного навчаннѐ 

дошкільників і школѐрів;  

 зумовленість музично-освітньої діѐльності суспільними 

потребами; залежність ефективності музичного навчаннѐ від наѐвності 

навчально-матеріальної бази (простора кімната з регульованим 

освітленнѐм, різноманітний арсенал музичних інструментів 

(фортепіано, народні, елементарні дитѐчі, шумові та саморобні 

музичні інструменти), аудіо- та відео-апаратура, ретельно дібрана 

фонотека, а також різноманітність дидактичних матеріалів), 

висококваліфікованих кадрів музично-педагогічної діѐльності та 

зацікавленості громадськості у проведенні музичного навчаннѐ дітей 

дошкільного й шкільного віку; 

 побудова музичного навчаннѐ з урахуваннѐм 

психофізіологічних особливостей кожної категорії дошкільного й 

шкільного віку; 

 залежність результативності музичного навчаннѐ дітей від 

особливостей і характеру діѐльності педагога-музиканта. 

Науковий пошук нашого дослідженнѐ ґрунтувавсѐ на низці  

методологічних принципів. Важливе місце серед них посідав принцип 

історизму, згідно з ѐким застосуваннѐ впливу музики на становленнѐ й 

розвиток лядської особистості досліджувалосѐ в закономірності його 
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історичного розвитку, урахуванні та вивченні особливостей історичних 

обставин музикотерапевтичної діѐльності конкретної доби. Будучи 

методологічним втіленнѐм саморозвитку дійсності в діалектичній 

юдності минулого, теперішнього й майбутнього, принцип історизму 

уможливив здійснити порівнѐльний аналіз сучасного стану розвитку 

сфери музикотерапії із її використаннѐм у минулому, а також здійснити 

прогнозуваннѐ її використаннѐ у сфері музично-навчальної діѐльності 

дітей дошкільного й шкільного віку, передбаченні її застосуваннѐ у сфері 

музично-педагогічної практики майбутнього. Вищезазначений принцип 

дозволив спрѐмувати наше дослідженнѐ на виѐвленнѐ певних 

суперечностей у розробці теоретико-методичної системи музичного 

навчаннѐ з використаннѐм музикотерапії та прогнозуваннѐ шлѐхів їх 

розв’ѐзаннѐ, а також на системний аналіз структурних елементів і 

сутнісних характеристик вищезазначеної системи.  

Методологічного значеннѐ у представленому дослідженні 

набуваю принцип науковості, що виражаютьсѐ в розкритті логіки 

музичного навчаннѐ, інтеграції музичного навчаннѐ з оздоровчоя 

роботоя, міждисциплінарних зв’ѐзках і, звичайно, у відповідності 

музичного навчаннѐ дітей останнім відкриттѐм у сфері науки та 

мистецтва. Даний принцип вимагаю, щоб зміст теоретико-методичної 

системи музичного навчаннѐ з використаннѐм музикотерапії дітей 

дошкільного та шкільного віку ґрунтуватисѐ на сучасних теоретичних 

концепціѐх та осѐгненнѐх закономірностей впливу музики і звуків на 

процес гармонійного становленнѐ й розвитку дитѐчої особистості.  

Будь-ѐка наука ю сукупністя знань, ѐкими можна оволодіти лише в 

системі. Розробка теоретико-методичної системи музичного навчаннѐ з 

використаннѐм музикотерапії потребувала ретельного застосуваннѐ 

дидактичного принципу систематичності й послідовності.  

Загальновідомо, що вищезгаданий принцип перебуваю в 

діалектичному взаюмозв’ѐзку з принципом зв’ѐзку теорії та 

практики. Систематичне та послідовне, але ізольоване від практики 

вивченнѐ науки робить наукове дослідженнѐ однобоким. Спираячись 

на філософські, педагогічні та психологічні положеннѐ, даний принцип 

даю можливість перевірити чи підтвердити ефективність розробленої 

теоретико-методичної системи музичного навчаннѐ з використаннѐм 

музикотерапії. Його реалізаціѐ у процесі науково-дослідницького 

пошуку надав систематичним знаннѐм гнучкості, глибини та 

усвідомленості. Міцність засвоюннѐ теоретичних положень 

перевірѐласѐ низкоя практичних завдань.  
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Науково-теоретичний пошук шлѐхів вирішеннѐ проблеми 

оптимізації музичного навчаннѐ дітей дошкільного й шкільного віку 

засобами музикотерапії потребував здійснявати осѐгненнѐ наукових 

відомостей не лише від сприйнѐттѐ, розуміннѐ та запам’ѐтовуваннѐ 

простого на шлѐху до складного, але й розвиватисѐ від загального до 

часткового, від знайомства зі складним до аналізу елементарного, 

простого. Тим самим витримувавсѐ дидактичний принцип юдності 

конкретного та абстрактного. Теоретико-методична система ю 

абстрактним ѐвищем, ѐка утворяютьсѐ з конкретних характерних 

елементів і особливостей. Насамперед, необхідно було ознайомитисѐ з 

історичними, філософсько-естетичними та соціальними передумовами 

їх оформленнѐ в ту чи іншу цілісність, а вже потім детально вивчати 

сукупність підходів, принципів, форм, методів і прийомів.  

Наукові пошуки дослідницького характеру потребували 

фундаментального засвоюннѐ необхідних наукових концепцій, понѐть, 

відомостей, на основі ѐких здійснявавсѐ процес розробки теоретико-

методичних засад наукового дослідженнѐ. Саме тому принцип 

ґрунтовності посідав чільне місце в методології нашого наукового 

дослідженнѐ. Істотними ознаками окресленого принципу ю 

аргументованість, відповідна повнота і точність. 

Досить діювим і вагомим дидактичним принципом методології 

нашого науково-педагогічного дослідженнѐ був принцип наочності, 

ѐкий базуютьсѐ на чітко зафіксованих наукових закономірностѐх: лядські 

органи маять різний рівень чуттювості стосовно зовнішніх подразників. У 

переважної більшості лядей найбільшоя чуттювістя відзначаютьсѐ зір, 

ѐкий «пропускаю» в мозок майже у 5 разів більше інформації, ніж слух, і 

майже в 13 разів більше, ніж тактильні органи. У процесі проведеннѐ 

науково-дослідної роботи великого значеннѐ набувало використаннѐ 

наочних схем, таблиць, малянків. Використаннѐ наочності сприѐю 

поюднання конкретного з абстрактним, раціонального з 

ірраціональним, наукових знань із практичноя діѐльністя. 

Отже, на основі нашого дослідженнѐ ми дійшли таких 

висновків: 

 методологіѐ музичного навчаннѐ з використаннѐм 

музикотерапії в системі загальної освіти базуютьсѐ на наукових 

положеннѐх про методи наукового пізнаннѐ та способи перетвореннѐ 

дійсності лядиноя. 

 методологічноя основоя використаннѐ музикотерапії в 

системі музичної загальної освіти ю взаюмопов’ѐзане використаннѐ 
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фундаментальних наукових підходів. Серед них: системний, 

аксіологічний, синергетичний, акмеологічний підходи; 

 науковий пошук нашого дослідженнѐ ґрунтувавсѐ на низці  

методологічних принципів. Серед них: принципи історизму, 

системності й послідовності, зв’ѐзку теорії та практики, юдності 

конкретного і абстрактного, ґрунтовності, наочності.  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо в 

розробці методологічних аспектів підготовці майбутніх педагогів-

музикантів до використаннѐ музикотерапії у своїй професійній 

діѐльності, спрѐмуванні музично-педагогічної діѐльності вчителів 

музичних шкіл в освітньо-оздоровчий напрѐм. 
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SUMMARY 
Malashevska Iryna. Methodological framework of musical education of 

children using music therapy. 
The main goal of this article is justification of methodological – theoretical 

aspect of using music therapy in a system of national musical training. To achieve this 
aim were used next methods: pointed-theoretic review of the literature; comparison; 
systematization; synthesis of the received information; synthesis; abstraction; 
specification, etc. As a consequence of research, it has been proved that the 
methodological base of using musical therapy in nursery and secondary education 
institutions is connection of using fundamental scientific approaches. It includes: 
systematic (make an analysis of modern children’ music education system based on 
integrity, studying specific features of psychophysiological children’s development in 
modern conditions; exploring the phenomenon of “music therapy” and the experience 
of its use in pedagogical practice); axiological (modelling the process of children’s music 
education in musical-therapy aspect based on complementary union of educational and 
wellness goals and targets; formation of value attitude to music education and to the 
music in particular); synergistic (improve the effectiveness of musical education by 
combination music education methods and techniques with music wellness methods; 
integration of a prosses of acquisitional children’s training with discovering their 
cyanogenic potential); acmeological (direct scientific research on full development of 
children’s musical creativity abilities and inclinations provided by taking into account 
the abilities and patterns of establishing and developing children’s abilities on every 
steps of their development). The combination of music education with music therapy is 
based on the principles of historicism, systematicity and consistency, connection 
between theory and practice, the union of concrete and abstract things, thoroughness 
and visibility. Practical significance of research lies in widening of the theoretical-
methodological knowledge of music tutors about innovate music education. We see the 
perspectives of further scientific research in developing methodological aspects of using 
art therapy in the prosses of children’s art developing. 

Key words: methodological principles and approaches, music therapy, music 
wellness technology, study of music. 
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РОЛЬ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

У статті розглѐдаютьсѐ роль позааудиторної роботи у підвищенні 
ѐкості підготовки майбутніх фахівців іноземної мови. Важливоя умовоя 
досѐгненнѐ високих результатів підготовки фахівців іноземної мови ю 
оптимальне поюднаннѐ аудиторної та самостійної позааудиторної роботи 
студентів. Дуже вагомим ю розвиток самостійності студента, формуваннѐ 
навичок самостійної пошукової діѐльності, здатності брати на себе 
відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні 
рішеннѐ, вихід із кризової ситуації тощо. Позааудиторна робота утворяю у 
студентів уміннѐ володіти прийомами аналізу, синтезу, узагальненнѐ, 
порівнѐннѐ; розвиваю гнучкість мисленнѐ; відкриваю можливості длѐ розвитку 
та стабілізації позитивних мотивів учіннѐ длѐ активізації процесу оволодіннѐ 
іноземноя мовоя ѐк засобом спілкуваннѐ й формуваннѐ особистості 
висококваліфікованого фахівцѐ. 

Ключові слова: позааудиторна робота, підготовка фахівців, іноземна 
мова, освіта, студент. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день вивченнѐ 

іноземної мови в закладах вищої освіти стало важливим питаннѐм, 

ѐкому приділѐютьсѐ все більше уваги. Љожний викладач хоче зробити 

процес вивченнѐ іноземної мови цікавим і захопляячим. Практичний 

досвід переконую нас у тому, що одним із важливих факторів під час 

вивченнѐ іноземної мови ю мотиваціѐ, нестаток ѐкої у студентів у наш 

час, маю певну складність. Іноземна мова ю не ще одним предметом в 

освіті, це нова система мисленнѐ, новий образ світу, оскільки мова – 

це не лише набір знаків, це засіб сприйнѐттѐ, оскільки говорити й 

розуміти мову – це питаннѐ баченнѐ світу, без ѐкого успіхи у вивченні 

іноземної мови будуть мінімальними (Зуб, 2015). 
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Щодо позааудиторної діѐльності, то вона відкриваю великі 

можливості длѐ самореалізації. Вона передбачаю досить великий 

ступінь свободи, завдѐки чому здійсняютьсѐ більш тісне 

міжособистісне неформальне спілкуваннѐ студентів, викладачів, 

адміністрації ЗВО, відбуваютьсѐ культурне й духовне збагаченнѐ 

особистості, розвиток і поглибленнѐ смаків тощо. 

Загалом позааудиторну роботу можна поділити на професійно та 

соціально спрѐмовану. До першої категорії належить участь у наукових 

гуртках, студентському науковому товаристві, дослідницьких проюктах, 

олімпіадах, конференціѐх. Така діѐльність носить фаховий характер, 

об’юдную студентів подібних спеціальностей, проходить під 

керівництвом або наглѐдом викладача-куратора та вимагаю від студентів 

чималих зусиль, послідовності, цілеспрѐмованості та вмотивованості. 

Позааудиторна робота другої категорії носить більш загальний, 

виховний характер і може поюднувати студентів різних спеціальностей. 

До неї належать, наприклад, спортивні секції, театральні й танцявальні 

групи, екскурсії, відвідуваннѐ виставок і музеїв тощо. 

Длѐ багатьох позааудиторна робота може починатисѐ просто ѐк 

хобі, але згодом стати основоя майбутньої кар’юри. У будь-ѐкому 

випадку навички командної роботи, вміннѐ знаходити спільну мову з 

оточуячими, задатки лідера будуть корисними в будь-ѐкій галузі. 

Також участь у позааудиторній роботі значно знижую ризик алко- та 

наркозалежності, вчить відповідальності, даю почуттѐ самоповаги 

(Љозліковська, 2015). 

Важливоя умовоя досѐгненнѐ високих результатів підготовки 

вчителів, зокрема іноземної мови, у закладах вищої освіти ю 

оптимальна конвергенціѐ аудиторної та самостійної позааудиторної 

роботи студентів. На особливу увагу заслуговую самостійна 

позааудиторна робота, ѐка вирізнѐютьсѐ добровільністя виконаннѐ 

завдань, відсутністя суворої регламентації в часі, зменшеннѐм ролі 

керівництва з боку викладача й вибудовуваннѐм власної освітньої 

траюкторії, що ю запорукоя формуваннѐ кваліфікованого фахівцѐ з 

високим рівнем самоактуалізації та готового до саморозвитку й 

самореалізації (Палеха, Астахова, Мяллер, 2019). 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемоя організації 

позааудиторної роботи в підвищенні ѐкості підготовки майбутніх 

фахівців іноземної мови займалисѐ такі вчені: І. Бобакова, А. Бойко, 

Н. Горобченко, Н. Грекова, М. Донченко, О. Дурманенко, І. Задорожна, 

С. Заскалюта, О. Љоркішко, Л. Љондрашова, О. Љоношевський, 

http://reposit.nupp.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%2C+%D0%9E.%D0%9C.
http://reposit.nupp.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%2C+%D0%9E.%D0%9C.
http://reposit.nupp.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C+%D0%9D.
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М. Љнѐзѐн, Н. Љраювська, З. Ључер, В. Луценко, Є. Палаткін, Л. Пелех, 

О. Семеног, Н. Сидорчук, Н. Шишкіна тощо. 

Мета статті: роль позааудиторної роботи в підвищенні ѐкості 

підготовки майбутніх фахівців іноземної мови. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз 

філософської, педагогічної, психологічної літератури), що даю змогу 

обґрунтувати вихідні положеннѐ дослідженнѐ; інтерпретаційно-

аналітичний метод, на основі ѐкого вивчаятьсѐ джерела із 

застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Мета самостійної позааудиторної 

роботи майбутніх учителів іноземної мови маю практичну 

спрѐмованість, передбачаю засвоюннѐ певного обсѐгу навчального 

матеріалу з іноземної мови, формуваннѐ мовленнювих умінь і 

навичок. Љрім того, важливим ю розвиток самостійності студента, 

формуваннѐ навичок самостійної пошукової діѐльності, здатності 

брати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, 

знаходити конструктивні рішеннѐ, вихід із кризової ситуації тощо 

(Палеха, Астахова, Мяллер, 2019). 

Підвищеннѐ ѐкості підготовки майбутніх учителів іноземної 

мови ѐк конкурентоспроможного, творчого, вмотивованого до 

самоосвіти протѐгом життѐ фахівцѐ, ю збільшеннѐ обсѐгу самостійної 

позааудиторної роботи. Порѐд зі збільшеннѐм її обсѐгу зростаю і обсѐг 

навчального матеріалу, ѐкий, відповідно до навчальних програм, 

виноситьсѐ на самостійне опрацяваннѐ. На думку А. Љотової, 

основними принципами організації самостійної роботи майбутніх 

учителів іноземної мови в закладах вищої освіти України ю принцип 

активності студентів, індивідуалізації навчаннѐ, доступності 

навчального матеріалу, чіткості й визначеності завдань, наочності, 

систематичності й послідовності у формуванні навичок самостійної 

роботи, свідомості й самостійності навчаннѐ, зв’ѐзку із життѐм 

(Палеха, Астахова, Мяллер, 2019). 

Самостійна позааудиторна робота формую у студентів уміннѐ 

володіти прийомами аналізу, синтезу, узагальненнѐ, порівнѐннѐ; 

розвиваю гнучкість мисленнѐ; відкриваю можливості длѐ розвитку та 

стабілізації позитивних мотивів учіннѐ длѐ активізації процесу 

оволодіннѐ іноземноя мовоя ѐк засобом спілкуваннѐ й формуваннѐ 

особистості висококваліфікованого спеціаліста, сприѐячи розвиткові 

його професійно-педагогічної комунікативної компетентності. 

http://reposit.nupp.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%2C+%D0%9E.%D0%9C.
http://reposit.nupp.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%2C+%D0%9E.%D0%9C.
http://reposit.nupp.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%2C+%D0%9D.
http://reposit.nupp.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%2C+%D0%9E.%D0%9C.
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Виходѐчи з особливостей структурних компонентів педагогічної 

діѐльності та враховуячи специфіку технологічних етапів підготовки 

майбутнього вчителѐ до її здійсненнѐ, вважаюмо, що основноя 

формоя позааудиторної роботи щодо формуваннѐ професійно-

педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителѐ маю 

бути навчально-дослідна та науково-дослідна робота студентів. 

Беззаперечним ю той факт, що навчально-дослідна і науково-дослідна 

діѐльність майбутніх учителів ю найважливішими засобами 

підвищеннѐ ѐкості підготовки та вихованнѐ фахівців, здатних 

розроблѐти та творчо запроваджувати у практичній діѐльності новітні 

педагогічні технології. Погоджуюмось із Л. Петриченко, що науково-

дослідна робота ѐк складник позааудиторної роботи спрѐмована на 

поглибленнѐ мотивації творчої професійно-педагогічної діѐльності 

студентів, сприѐю поглиблення теоретичних знань студентів про 

педагогічну діѐльність, розвитку творчого мисленнѐ студентів, 

озброюння студентів дослідницькими вміннѐми длѐ здійсненнѐ ціюї 

діѐльності, розвитку професійно-комунікативних умінь. 

Навчально-дослідна та науково-дослідна робота студентів у 

контексті формуваннѐ професійно-педагогічної комунікативної 

компетентності майбутнього вчителѐ іноземної мови перебуваю в 

тісному взаюмозв’ѐзку, оскільки відбуваютьсѐ у процесі навчальної 

аудиторної та позааудиторної роботи майбутнього педагога. Цей 

зв’ѐзок можна простежити в контексті раціонального співвідношеннѐ 

між різними за змістом студентськими науковими роботами 

(теоретичними, лабораторними й методичними дослідженнѐми тощо), 

різноманітними організаційними формами діѐльності (лабораторії, 

індивідуальні занѐттѐ, конференції). У навчально-дослідній та науково-

дослідній аудиторній і позааудиторній роботі необхідно враховувати 

методику поступового залученнѐ студентів до такої діѐльності: від 

простого до складного, від підготовки реферату до проведеннѐ 

самостійного дослідженнѐ. Головне, не варто забувати про 

вдосконаленнѐ професійної спрѐмованості самої науково-дослідної 

роботи студентів. Залученнѐ студентів у такі форми навчально-

дослідної та науково-дослідної роботи ю одним із найбільш ефективних 

методів виробленнѐ в них уміннѐ самостійної творчої праці, що стаю 

необхідним і обов’ѐзковим елементом навчаннѐ (Љогут, 2013). 

Саме за допомогоя виховної позааудиторної роботи можна 

познайомити студентів із видатними творами музичного, 

образотворчого, архітектурного мистецтва. Досвід показую, що 
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студенти завжди охоче перекладаять тексти сучасних пісень, беруть 

участь у конкурсах на кращий переклад і виконаннѐ пісень та віршів. 

Прививати інтерес студентів до іноземної мови можна через оглѐдові 

лекції, присвѐчені зарубіжній літературі, через занѐттѐ з 

позааудиторного читаннѐ, через тематичні вечори, вікторини, брейн-

ринги та інші виховні заходи, ѐкі допоможуть, у своя чергу, створити 

міцну мотиваційну основу длѐ вивченнѐ іноземної мови та стати 

значним резервом і засобом досѐгненнѐ цілей навчаннѐ. 

Якщо виховна позааудиторна робота ю своюрідним 

продовженнѐм занѐттѐ з іноземної мови, то вона маю відповідати 

певним вимогам длѐ досѐгненнѐ максимальних результатів і 

мотивації студентів. Позааудиторні занѐттѐ іноземноя мовоя 

базуятьсѐ на володінні навичками й уміннѐми, ѐкі створяятьсѐ 

безпосередньо на занѐттѐх з іноземної мови, тому важливо, щоб 

студенти користувалисѐ ними одночасно, таким чином покращуячи та 

розвиваячи їх відповідно до умов та особливостей виховної 

позааудиторної роботи. Таким чином, означений вид роботи може 

позитивно впливати на навчальну діѐльність студентів. 

Є декілька видів виховної позааудиторної роботи, на ѐких ми би 

хотіли акцентувати увагу. Наприклад, спілкуваннѐ іноземноя мовоя 

поза занѐттѐми наближаю студентів до мотивованого використаннѐ 

мови, ѐке ю необхідним длѐ мовленнювої практики. Розмовний клуб з 

іноземної мови ю дуже корисним видом позааудиторної виховної 

роботи зі студентами під час вивченнѐ іноземної мови. Дуже часто на 

занѐттѐх у студентів не маю достатньої кількості часу, щоб поговорити 

іноземноя мовоя та обговорити всі питаннѐ, ѐкі їх хвиляять. Тому 

організаціѐ розмовного клубу ю важливим елементом під час вивченнѐ 

іноземної мови, оскільки він даю можливість тренувати студентам своя 

вимову, пройдений граматичний матеріал, виражати власну думку 

засобами іншої мови, адже вивченнѐ іноземної мови потребую великої 

кількості практики в усіх видах мовленнювої діѐльності. 

Під час викладаннѐ іноземної мови велике значеннѐ надаютьсѐ 

лінгвокраїнознавчому напрѐму, ѐкий ставить вивченнѐ іноземної мови 

з культуроя народу, ѐкий говорить ціюя мовоя. Дуже важливо 

познайомити студентів із культуроя країни, мову ѐкої вони вивчаять, 

підвищувати їх соціокультурну компетенція, саме розмовний клуб 

надаю змогу не забувати про такі важливі аспекти у процесі вивченнѐ 

мови (Зуб, 2015). 
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У сучасній практиці навчально-виховного середовища 

педагогічного ЗВО застосовуятьсѐ різні форми та види позааудиторної 

роботи студентів з іноземної мови. За кількістя учасників, наприклад, 

їх поділѐять на індивідуальні, групові та масові. Організаціѐ та участь у 

позааудиторних заходах – вид діѐльності студентів, ѐкий найбільше 

використовуютьсѐ в позааудиторній роботі педагогічних університетів, 

що містить у собі: випуск стінгазет, роботу клубів і гуртків за 

інтересами, диспути, турніри й конкурси, олімпіади, різноманітні 

інтелектуальні ігри й вікторини, вечори, ЉВЉ та багато інших 

різновидів. Љонференції, науково-дослідні проюкти, круглі столи, 

проведеннѐ педагогічних досліджень тощо можна віднести до 

науково-дослідної позааудиторної роботи. Важливим аспектом у 

підвищенні ефективності морального вихованнѐ студентів, зокрема 

формуванні в них поваги до дитини під час вивченнѐ іноземної мови ю 

залученнѐ студентів до підготовки та проведеннѐ таких 

позааудиторних заходів з іноземної мови, ѐкі спрѐмовані на 

формуваннѐ морально-етичних ѐкостей особистості майбутніх 

учителів. Необхідними умовами при цьому виступаять відповідна 

тематика гуманістичного спрѐмуваннѐ, ѐка маю пронизувати кожен 

вид діѐльності, закріпленнѐ у свідомості студентів гуманістичних 

принципів, зокрема поваги до особистості дитини, набуттѐ студентами 

етичних норм і правил поведінки з учнѐми тощо. Звісно, практичноя 

метоя таких заходів виступаю оволодіннѐ студентами іншомовноя 

комунікативноя компетенціюя. Прикладом такого виду 

позааудиторної роботи студентів може бути гурток із вивченнѐ 

іноземної мови, завданнѐм ѐкого ю не тільки набуттѐ навичок 

іншомовного спілкуваннѐ, але й вихованнѐ гуманізму, засвоюннѐ 

моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм, 

формуваннѐ естетичних смаків, створеннѐ атмосфери емоційної 

захищеності, поваги до особистості дитини та лябові до неї, реалізаціѐ 

творчого потенціалу студентів (Павицька, 2013). 

Висновки. Отже, хочемо узагальнити, що змістом 

позааудиторної роботи визначаютьсѐ загальним змістом вихованнѐ 

студентської молоді, ѐкий передбачаю розумове, моральне, трудове, 

естетичне, превентивне, гендерне та громадѐнське вихованнѐ. 

Позааудиторна робота ю також важливоя частиноя вивченнѐ 

іноземної мови. Вона поглибляю знаннѐ студентів, розширяю їхній 

світоглѐд, даю їм можливість детальніше познайомитисѐ з країноя, 

мова ѐкої вивчаютьсѐ, її літературоя, культуроя, визначними місцѐми. 
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Таким чином, сприѐю активізації пізнавальної діѐльності. Іноземна 

мова стаю засобом отриманнѐ знань та інформації. 

Метоя позааудиторної роботи з іноземної мови, порѐд із тими 

самими практичними, загальноосвітніми та виховними цілѐми, ѐкі маю і 

аудиторна форма навчаннѐ, ю оволодіннѐ основноя функціюя іноземної 

мови – функціюя комунікації, ѐк в усній, так і письмовій формах, 

можливість застосуваннѐ іноземної мови в реальному житті. В основі 

організації позааудиторної роботи з іноземної мови, ѐк і в основі 

побудови занѐть, лежать загально дидактичні принципи та специфічні 

методичні принципи, ѐкими визначаютьсѐ зміст, форми, види й методи їх 

проведеннѐ. Основними організаційними принципами позакласної 

роботи з іноземної мови ю принцип комунікативної активності, принцип 

зв’ѐзку навчаннѐ з життѐм, а також принцип міждисциплінарних зв’ѐзків. 

Іноземна мова не вивчаютьсѐ ізольовано, а поюднана з іншими 

дисциплінами, що ю запорукоя успіху в підготовці майбутніх фахових 

спеціалістів (Љовтун, 2020). 
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SUMMARY 
Kuchai Tetiana, Sulym Volodymyr, Rozhak Nataliya, Rokosovyk Natalia, 

Zorochkina Tetiana. The role of extraordinary work in improving the quality of the 
training of future foreign language specialists. 

The article examines the role of extracurricular work in improving the quality of 
training of future foreign language specialists. 

An important condition for achieving high results in the training of foreign 
language specialists is the optimal combination of classroom and independent 
extracurricular work of students. The development of the student's independence, the 
formation of the skills of independent search activity, the ability to take responsibility, 
independently solve a problem, find constructive solutions, a way out of a crisis 
situation, etc., is very important. Extracurricular work develops students' ability to 
master the techniques of analysis, synthesis, generalization, comparison; develops 
flexibility of thinking; opens opportunities for the development and stabilization of 
positive learning motives to activate the process of mastering a foreign language as a 
means of communication and forming the personality of a highly qualified specialist. 

The content of extracurricular work is determined by the general content of 
education of student youth, which includes mental, moral, labor, aesthetic, preventive, 
gender and civic education. Extracurricular work is also an important part of learning a 
foreign language. It deepens students' knowledge, expands their horizons, gives them 
the opportunity to get to know the country whose language is being studied, its 
literature, culture, and places of interest. In this way, it contributes to the activation of 
cognitive activity. A foreign language becomes a means of obtaining knowledge and 
information. 

Key words: extracurricular work, training of specialists, foreign language, 
education, student. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ФУТБОЛІСТІВ ЗБІРНОЇ 

КОМАНДИ УКРАЇНИ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД СПОРТСМЕНІВ З 

ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ 
 

У статті підтверджено дані щодо необхідності вдосконаленнѐ процесу 
спортивної підготовки футболістів з порушеннѐм зору засобами сучасних 
технологій. Визначено, що прогрес сучасного паралімпійського спорту 
пов’ѐзаний із удосконаленнѐм методики підготовки спортсменів-паралімпійців 
та забезпеченнѐм рівнѐ їх підготовленості відповідно до вимог змагальної 
діѐльності, тому це необхідно враховувати під час побудови тренувального 
процесу футболістів із порушеннѐм зору. Обґрунтовано й доведено 
актуальність на етапі вищої спортивної майстерності підвищувати рівень 
координаційних здібностей за допомогоя використаннѐ спеціальних засобів і 
методів координаційного тренуваннѐ. Підтверджено, що у процесі підготовки 
спортсмени збірної команди України з футзалу серед спортсменів із 
порушеннѐм зору використовуять вправи із застосуваннѐм допоміжного 
обладнаннѐ: «Жгут-резинок», «Степ платформ», «Bosu-ball» длѐ покращеннѐ 
фізичної підготовки. Визначено, що післѐ застосуваннѐ засобів сучасних 
технологій у тренувальному процесі футболістів із порушеннѐм зору суттюво 
покращилисѐ показники координаційних здібностей. 

Ключові слова: футзал, порушеннѐ зору, координаційні здібності, 
футболісти. 

 

Постановка проблеми. Розвиток системи Паралімпійського руху в 

Україні висуваю нові завданнѐ перед спортивноя підготовкоя 

спортсменів із порушенѐм зору, спортсменів-дефлімпійців. А оскільки 

прогрес сучасного паралімпійського спорту пов’ѐзаний із 

удосконаленнѐм методики підготовки спортсменів-паралімпійців та 

забезпеченнѐм рівнѐ їх підготовленості відповідно до вимог змагальної 

діѐльності (М. Розторгуй, А. Передерій, 2018, Є. Горошніков, 2014, 

М. Чхайло, 2019, І. Скрипка, 2020) це потрібно враховувати під час їх 

підготовки протѐгом річного тренувального циклу. Перед адаптивним 

спортом на сьогодні висуваятьсѐ нові дуже високі вимоги, рівень 
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світових змагань та паралімпійцських ігор із кожним разом збільшуютьсѐ, 

тому їх підготовка, ѐк тактична, так і фізична, повинна постійно 

вдосконаляватисѐ.  

Аналіз актуальних досліджень. У результаті стрімкого розвитку 

протѐгом останніх десѐтиліть адаптивного спорту відбулосѐ зміщеннѐ 

пріоритетів від реабілітаційних до суто спортивних, що вступаю в 

протиріччѐ з корекційними та оздоровчими завданнѐми адаптивного 

спорту й висуваю специфічні вимоги до системи підготовки 

спортсменів із інвалідністя (Розторгуй, 2017, с. 112). За даними 

(Скрипки, Чхайло, Љравченко & Гладова, 2019, с. 73) серед видів 

спорту футбол завжди був і залишаютьсѐ одним із найпопулѐрніших 

видів серед молоді, а тим більше серед лядей із вадами зору. Післѐ 

аналізу річного звіту Скрипка & Ворона (2020, с. 287) щодо діѐльності 

СЦР «Інваспорт» визначили, що найбільш популѐрним видом спорту 

серед осіб із інвалідністя в Сумській області ю футбол – 13 %.  

Загальні положеннѐ системи підготовки спортсменів-

паралімпійців у своїх роботах розглѐдаю незначна кількість науковців: 

(Скрипка, Чхайло, Љравченко & Гладов, 2019, с. 74; Розторгуй, Бріскін, 

Передерій & Строкатов, 2010; 2014), але досліджень, спрѐмованих на 

вивченнѐ застосуваннѐ новітніх технологій длѐ вдосконаленнѐ 

фізичної підготовки в спортивних іграх (футбол, футзал) недостатньо. 

Оскільки саме збірна команда України з футзалу серед спортсменів із 

порушеннѐм зору ю лідером у світовому рейтингу, окреслене 

доводить доцільність і актуальність удосконаленнѐ тренувального 

процесу футболістів із порушеннѐм зору за допомогоя застосуваннѐ 

засобів сучасних технологій у процесі їх спортивної підготовки. 

Мета дослідження – розробити й експериментально перевірити 

комплекс спеціальних вправ із застосуваннѐм засобів сучасних 

технологій длѐ вдосконаленнѐ координаційних здібностей футболістів 

із порушеннѐм зору.  

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати наукову, методичну літературу та 

інформаційні джерела з проблеми дослідженнѐ. 

2. Розробити й експериментально перевірити вплив комплексу 

спеціальних вправ із застосуваннѐм засобів сучасних технологій на 

покращеннѐ координаційних здібностей футболістів збірної команди 

України серед спортсменів із порушеннѐм зору. 

Матеріали та методи дослідження. Педагогічний експеримент 

проводивсѐ на базі ННІФЉ м. Суми. У дослідженні взѐли участь 
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спортсмени збірної України з футзалу серед спортсменів із порушеннѐм 

зору. Всього в експерименті взѐли участь 16 спортсменів різного віку та 

кваліфікації (МС та МСМЉ), ѐкі були однорідні за віком (25-30 років), 

стажу зайнѐттѐ (6-8 років). У даному дослідженні були застосовані такі 

методи дослідженнѐ: методи теоретичного аналізу й узагальненнѐ 

даних науково-методичної літератури та документальних матеріалів; 

педагогічне тестуваннѐ, педагогічний експеримент. 

Виклад основного матеріалу. У роботах Савченко С.В., Скрипка 

І.М. та Чхайло М.Б., (2021, с. 185) підтверджено, що саме сучасні 

технології розвиваятьсѐ вражаячими темпами практично в усіх сферах 

нашого життѐ, і в світі спорту технологічні розробки також швидко стали 

вже буденністя. У даний час у футболі не лише цифрові технології 

займаять центральне місце. Так, компанії з усього світу розроблѐять 

сучасні винаходи, спрѐмовані на допомогу командам ѐкісно 

підготуватисѐ до змагань, поліпшити рівень розвитку основних 

здібностей, що необхідні длѐ ѐкісної технічної гри і, нарешті, стати 

фактором длѐ перемоги в матчах (Брискин, Евсеев, Передерий, 2010; 

Љеллер, Платонов, 1993; Розторгуй, 2017). За даними А. Бондар (2020, 

с. 32), на етапі вищої спортивної майстерності подальше підвищеннѐ 

рівнѐ координаційних здібностей можливе за допомогоя використаннѐ 

спеціальних засобів і методів координаційного тренуваннѐ, а тренуваннѐ 

слід проводити систематично в підготовчому, змагальному і 

перехідному періодах у кожному мікроциклі.  

Длѐ футболістів із порушеннѐм зору на підготовчому етапі 

підготовчого періоду було запропоновано виконувати розроблені 

комплекси спеціальних вправ із застосуваннѐм допоміжного 

обладнаннѐ длѐ покращеннѐ їх координаційних здібностей, а також 

підвищеннѐ емоційного фону тренувальних занѐть. Оскільки одним із 

завдань дослідженнѐ була експериментальна перевірка впливу засобів 

сучасних технологій на покращеннѐ координаційних здібностей 

футболістів, у розроблені комплекси було вклячено вправи з 

використаннѐм: «Жгут-резинок», «Степ платформ», «Bosu-ball», що 

виконувалисѐ в основній частині тренуваннѐ. У заклячній частині занѐттѐ 

використовувалисѐ «Фітнес м’ѐчі» та вправи зі стретчингу. Длѐ 

покращеннѐ показників координаційних здібностей у комплекс 

вклячалисѐ вправи на координаційній драбині, що ю універсальними та 

сприѐять  покращення координації і швидкості роботи ніг футболістів із 

вадами зору, удосконалення техніки їх рухів. Тривалість тренувань на 

розвиток координаційних ѐкостей в одному занѐтті була від 20 до 35 хв. 
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Вправи виконували серіѐми (6-8) по 3-5 повторень у кожному підході. 

Між серіѐми використовували вправи на розслабленнѐ та розтѐгненнѐ 

м’ѐзів і зв’ѐзок. Відновлена ЧСС становила 140 уд/хв. Провідними 

методами розвитку координаційних здібностей на підготовчому етапі 

річного циклу підготовки длѐ футболістів із порушеннѐм зору виступили 

методи стандартних і перемінних вправ, методи навчаннѐ вправ за 

частинами та загалом (у цілому), а також метод поюднаного впливу. 

Рівень сформованості та розвитку координаційних здібностей 

визначали за допомогоя контрольних тестів, поданих у підручнику 

Л. П. Сергіюнко (2015, с. 236-238): «Човниковий біг 10 м. х 3», 

«Љоординаційний біговий тест Філіповича, Малінака», Десѐть «вісімок» 

тест Љопилова, Біг на дистанція «30 м між стійками». Динаміка 

результатів формувального експерименту свідчить, що показники 

спортсменів ЕГ достовірно покращились (р<0,001). Післѐ впровадженнѐ 

розроблених комплексів вправ у підготовчому періоді річного 

тренувального циклу у футболістів із порушеннѐм зору суттюво 

покращилисѐ результати в «Човниковому бігу 10м х 3»: до проведеннѐ 

педагогічного експерименту результат становив 8,3±0,29с, а післѐ 

експерименту суттюво підвищивсѐ і становив – 7,6 ±0,34 с, тобто зріс на 

7,8 % (табл. 1). 

Таблицѐ 1 

Динаміка змін координаційних здібностей футболістів збірної 

команди України з футзалу серед спортсменів із порушенням зору 

до та після педагогічного експерименту 

Љонтрольні вправи до післѐ Приріст,% t; р 

Десѐть «вісімок» (тест 
Љопилова), с 

 
10,1±0,42 

 
9,4±0,34 

 
7,5 

t=5,97; 
p<0,001 

Љоординаційний біговий 
тест Філіповича, Малінака, с 

 
2, 4±0,21 

 
2,0±0,10 

 
20,1 

t=7,21; 
p<0,001 

Човниковий біг  
10 м х 3, (с) 

 
8,3±0,29 

 
7,6±0,34 

 
7,8 

t=6,02; 
p<0,001 

Біг 30 м з оббіганнѐм між 
стійками, (с) 

 
12,4±0,20 

 
11,6±0,53 

 
7,0 

t=7,06; 
p<0,001 

 

Аналогічна тенденціѐ в динаміці результатів тесту «Філіповича, 

Малінака» рівень розвитку координаційних здібностей за даним тестом 

зріс у спортсменів ЕГ на 20,1 % відносно початкових даних. Під час 

порівнѐннѐ початкових даних у тесті Десѐть «вісімок» (тест Љопилова) 

приріст результатів у ЕГ футболістів – 7,5 %, що вказую на статистично 

достовірне збільшеннѐ показника від початку педагогічного 

дослідженнѐ на 0,7 с (t=5,97; p<0,001). Під час порівнѐннѐ результатів 
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тесту «Біг 30 м з оббіганнѐм між стійками» спостерігаюмо достовірний 

приріст і суттюве зменшеннѐ показника з 12,4 с до 11,6 с, що підтверджую 

ефективний вплив спеціальних вправ із застосуваннѐм засобів сучасних 

технологій на координаційні здібності футболістів збірної команди 

України з футзалу серед спортсменів із порушеннѐм зору. 

Висновки. Длѐ покращеннѐ координації і швидкості роботи ніг 

футболістів із вадами зору, удосконаленнѐ техніки їх рухів на 

тренуваннѐх у підготовчому періоді річного макроциклу 

використовували вправи на координаційній драбині, а також вправи з 

використаннѐм напівсфер (Bosu-ball) та «Степ платформ». Таким чином, 

застосуваннѐ в тренувальному процесі футболістів збірної команди 

України з футзалу серед спортсменів із порушеннѐм зору розробленого 

комплексу спеціальних вправ із застосуваннѐм засобів сучасних 

технологій сприѐли покращення їх координаційних здібностей. Післѐ 

впровадженнѐ розроблених комплексів вправ у підготовчому періоді 

річного тренувального циклу у футболістів із порушеннѐм зору суттюво 

достовірно покращилисѐ результати відносно початкових даних у таких 

тестових вправах: «Човниковий біг 10 м. х 3», «Љоординаційний біговий 

тест Філіповича, Малінака», Десѐть «вісімок» тест Љопилова, Біг на 

дистанція «30 м між стійками» (p<0,001). 

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в розробці 

програми длѐ фізичної підготовки футболістів збірної команди України  

серед спортсменів із порушеннѐм зору з елементами аеробіки та 

фітнесу.  
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SUMMARY 
Slipukhin Andrey, Skrypka Iryna, Kravchenko Ihor, Gladov Volodymyr. 

Improving the training process of football players of the national team of Ukraine 
among visually impaired athletes. 

The article confirms the data on the need to improve the process of sports 
training of football players with visual impairment by means of modern technologies. It 
is determined that the progress of modern Paralympic sports is associated with 
improving the methods of training Paralympic athletes and ensuring their level of 
training in accordance with the requirements of competitive activities. 

It is confirmed that in the process of training athletes of the national futsal 
team of Ukraine among visually impaired athletes are used exercises with the auxiliary 
equipment: "Plait-rubber band", "Step platforms", "Bosu-ball" to improve physical 
training. It is determined that after the application of modern technologies in the 
training process of visually impaired football players, the indicators of coordination 
abilities have significantly improved. 

Key words: futsal, visual impairment, coordination skills, football players. 
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РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКА 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 
 

Мета статті полѐгала у визначенні сутності лідерського потенціалу 
керівника закладу освіти та виокремленні підходів до його розвитку. 
Використано такі методи дослідженнѐ, ѐк: аналіз, синтез, зіставленнѐ, 
систематизаціѐ, метод наукової екстраполѐції. У статті зазначено, що 
гуманістичний менеджмент спираютьсѐ на лядиноцентристську філософія 
та концепція лідерства. Визначено, що лідерський потенціал керівника ѐвлѐю 
собоя складне утвореннѐ: комплекс особистісних ѐкостей, ѐкі знаходѐть проѐв 
під час різних ситуацій; здатність реалізувати лідерські технології та техніки 
управлінської діѐльності; досвід професійних комунікацій та соціальних 
стосунків. Запропоновано розділи проюкту розвитку лідерського потенціалу та 
їхню змістове наповненнѐ. Дійшли висновку, що під час призначеннѐ на керівні 
посади доцільно враховувати лідерський потенціал майбутнього керівника, а 
вже практикуячим керівникам – створявати проюкти розвитку лідерської 
компетентності. Перспективними проблемами досліджень ю розроблѐннѐ 
системи формуваннѐ лідерського потенціалу керівника. 

Ключові слова: управліннѐ закладом освіти, керівник, лідер, лідерство, 
лідерський потенціал, лідерська компетентність. 

 

Постановка проблеми. Ефективність сучасного управліннѐ 

зумовляять нова філософіѐ управлінського мисленнѐ та гуманістичні 

підходи до роботи з персоналом, що знаходѐть проѐв у лідерській 

поведінці керівника. 

Љерівництво зазвичай пов’ѐзане із владоя, розподілом 

функціональних обов’ѐзків між членами організації, а лідерство – із 

неформальним управліннѐм, із соціально-психологічноя характерис-

тикоя керівника. Љерівник висуваютьсѐ «згори – вниз», а лідер – «знизу – 

вгору» (Абашкина, Љосолапова, 1993). Монополіѐ на рішеннѐ належить 

керівникові; лідер створяю умови длѐ його колегіального прийнѐттѐ. 

Љерівник тримаю оборону від підлеглих; лідер створяю команду та 

корпоративну культуру. Љерівник організую впровадженнѐ інновацій і 

запобігаю опору. Лідери виступаять клячовими фігурантами 

інноваційних змін в організації та демократизації стосунків. 

Отже, до загальних компетентностей, ѐкі необхідно формувати 

сучасному керівникові, належить здатність розвивати свій лідерський 
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потенціал і лідерські ѐкості, оскільки саме вони детермінуять те тільки 

ѐкість управліннѐ, але й ефективність освітньої організації, її 

конкурентноспроможність. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблему лідерства науковці 

широко досліджували з початку, а системно – із середини минулого 

століттѐ. Насамперед, вивчаласѐ природа лідерства, з’ѐсовувалосѐ 

співвідношеннѐ керівництва й лідерства, аналізувались ѐкості 

успішного лідера (Дж. Бернс, Н. Біряков, С. Гайдученко, 

С. Љалашнікова, Р. Љричевський, Є. Људрѐшова, Є. Љузьмін, 

М. Макколд, Б. Паригін, Л. Столѐр, Ф. Фідлер, С. Чернов та ін.). 

Окремі аспекти лідерського потенціалу керівника закладу освіти 

висвітлявали на шпальтах педагогічних видань Л. Љарамушка, 

Н. Љоломінський, В. Маслов, Л. Орбан-Лембрик, Л. Сергеюва, 

В. Федоров, В. Шпалінський та ін. 

З оглѐду на сучасну наукову джерельну базу (А. Бандурка, 

С. Верба, М. Возна, В. Гошовська, Л. Орбан-Лембрик, В. Шатун та ін.), 

тема лідерства залишаютьсѐ актуальноя, оскільки це пов’ѐзано із 

глобальними трансформаціѐми суспільства, освіти й культури.  

Мета статті: розкрити проѐви лідерських ѐкостей у керівника 

закладу освіти та визначити підходи до розвитку його лідерського 

потенціалу. 

Методи дослідження: методи аналізу, синтезу, зіставленнѐ, 

систематизації, що дозволили дослідити джерельну базу з означеної 

проблеми; метод термінологічного аналізу, завдѐки ѐкому розкрито 

сутність досліджуваних ѐвищ; метод наукової екстраполѐції – длѐ 

виѐвленнѐ можливостей розвитку лідерського потенціалу керівника 

закладу освіти. 

Виклад основного матеріалу. Управлѐти означаю досѐгати цілей 

організації, спонукаячи до цього персонал. Це передбачаю постійну 

взаюмодія керівника й підлеглих.  

Теоріѐ та практика традиційного класичного менеджменту 

ґрунтуютьсѐ на піраміді влади, адмініструванні та методах 

авторитарного впливу на персонал. 

Гуманістичний менеджмент спираютьсѐ на лядиноцентристську 

філософія та концепція лідерства. Важливим при цьому ю те, щоб 

функціональний керівник був лідером. Лідерський потенціал 

керівника в роботі з персоналом розкриваютьсѐ соціально-

психологічими методами, особистим прикладом і натхненнѐм. 
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Зараз у провідних країнах світу готуять менеджерів-лідерів, ѐкі 

відповідаять викликам часу, що пов’ѐзані зі змінами стереотипів про 

роботу, працівника, керівника. Традиційну та нову системи управліннѐ 

персоналом характеризуять такі ознаки, ѐк: стабільність – зміни й 

розвиток; контроль – делегуваннѐ відповідальності й довіра; 

егоцентризм – корпоративні цінності; популізм – ділова активність; 

однаковість та пересічність – розмаїттѐ ідей, підходів, технік; 

завищеннѐ досѐгнень – конкурентноспроможність і репутаціѐ.  

Мусимо визнати, що в Україні традиційні уѐвленнѐ та підходи до 

управліннѐ залишаятьсѐ домінуячими. Љонсервативна в цьому й 

система освіти. 

На шлѐху розвитку лідерства ю об’юктивні перешкоди, що 

впливаять на його темпи та ѐкість: 

- швидка зміна концепцій, доктрин, стратегій розвитку освіти, ѐкі 

маять здебільшого декларативний характер та не підкріплені 

змістовими планами перебудови управліннѐ галуззя; 

- нехтуваннѐ принципом здатності до управліннѐ та професійної 

підготовленості під час призначеннѐ на керівну посаду; 

- живуча модель авторитарного управліннѐ, за ѐкої начебто все 

залежить тільки від керівника; 

- надмірні вимоги до діѐльності керівника закладу освіти не 

сприѐять його розвитку ѐк особистості та самореалізації; 

- відсутність зацікавленості керівника у створенні команди, 

партнерських стосунках; колегіальності прийнѐттѐ рішень тощо. 

Љерівника призначаять вищі органи управліннѐ, а керівник-

лідер обираютьсѐ лядьми з оглѐду на його професійні та особистісні 

ѐкості. А отже, лідерство завжди віддзеркаляю його статус у колективі. 

Отже, важливо, щоб відбувавсѐ взаюмозв’ѐзок керівника та лідера в 

управлінській піраміді іюрархії влади. 

Аналіз широкого дискурсу з означеної проблеми засвідчую, що 

більшість авторів визначаять лідерство ѐк здатність впливати на 

лядей та вести їх за собоя. Лідер – це лядина, ѐка маю цінний 

потенціал длѐ колективу, його розвитку.  

За Д. Макгрегором, лідерство ю складним поюднаннѐм певних 

змінних: 1) характеристика лідера; 2) характеристика його 

послідовників; 3) характеристика організації, у ѐкій він працяю; 

4) політичне, економічне та соціальне середовище (McGregor, 1960).  

Лідером не приходѐть у колектив, ним стаять тільки у процесі 

спільної діѐльності. Так, Д. Алфімов під лідерськими ѐкостѐми розумію 
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узагальнені властивості керівника створявати нове баченнѐ 

розв’ѐзаннѐ проблеми, успішно впливати на послідовників у напрѐмі 

досѐгненнѐ цілей групоя або організаціюя (Алфімов, 2010).  

Також нам імпоную визначеннѐ, ѐке надане Н. Штанько: лідерські 

риси забезпечуять здатність виділитисѐ в конкретній справі й приймати 

відповідальні рішеннѐ в значущих ситуаціѐх; використовувати 

інноваційні підходи длѐ розв’ѐзаннѐ проблеми; успішно впливати на 

послідовників у напрѐмі досѐгненнѐ спільних цілей; створявати пози-

тивну соціально-психологічну атмосферу в колективі (Штанько, 2017). 

За І. Љривов’ѐзяк, лідерські компетенції – це сукупність 

професійних здібностей та особистісних характеристик керівника, ѐкі 

завдѐки його поведінці та настроя за дії сукупності зовнішніх і 

внутрішніх умов забезпечуять його вплив на результати роботи 

підлеглих (Љривов’ѐзяк, 2018). 

Вважаюмо, що лідерські компетенції інтегруятьсѐ у систему, ѐка 

складаютьсѐ із професійних, особистісних та емоційних компонентів 

лідерської компетентності. Лідерська компетентність дозволѐю 

керівнику демонструвати ефективні моделі діѐльності та поведінки.  

Професійний компонент лідерської компетентності керівника ю 

базовим. Він знаходить проѐв у розумінні своюї професії, її 

особливостей; у знаннѐх та уміннѐх, ѐкі дозволѐять виконувати 

завданнѐ і види робіт, передбачені професіюя. Професійна 

компетентність керівника закладу освіти дозволѐю ефективно 

реалізувати управлінський цикл (аналізувати, планувати, 

організовувати, контролявати, регулявати); діѐти на засадах 

системного та ситуаційного підходів; управлѐти розвитком закладу та 

педагогічного колективу; створявати длѐ цього сприѐтливі умови та 

знаходити необхідні інформаційні, фінансові, матеріально-технічні, 

кадрові та інші ресурси; впроваджувати інновації, ѐкі впливатимуть на 

ѐкість освітньої діѐльності та конкурентоспроможність закладу. Саме 

цей компонент дозволѐю керівнику-лідеру вести за собоя персонал, 

оскільки він зумовляю повагу до його професіоналізму. 

Особистісна компетентність керівника передбачаю притаманні 

йому уміннѐ використовувати свої властивості: розвинене мисленнѐ, 

наѐвність чітких цілей, креативність, розуміннѐ реальності, кругозір, 

комунікабельність, упевненість у собі, наполегливість, об’юктивність, 

відповідальність, активність, готовність до нововведень, 

самовираженнѐ, рефлексіѐ, саморозвиток, здатність взаюмодіѐти, 

організаторські здібності тощо. Цѐ компетентність викликаю довіру до 
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керівника, що зумовлена його логічним мисленнѐм, уміннѐм встановити 

причинно-наслідкові зв’ѐзки та виѐвити закономірності, 

систематизувати, сформулявати висновки, генерувати ідеї, висувати 

альтернативні рішеннѐ, відстоявати своя думку, прислухатисѐ до інших 

та йти на компроміс, брати на себе відповідальність, ризикувати тощо.  

Емоційні компетентності доцільно розглѐдати у контексті уміннѐ 

керівника використовувати свій емоційний інтелект та поведінку длѐ 

впливу на персонал. До них відносимо такі, ѐк: позитивна «Я-

концепціѐ», оптимістичність, гуманність, моральність, активність, 

креативність, урівноваженість, стресостійкість, толерантність, 

тактовність, розсудливість, щирість, самоконтроль, здатність до 

саморегулѐції, чутливість, емпатіѐ, розвинена інтуїціѐ, критичність до 

себе тощо. Вони сприѐять виникнення у персоналу симпатій до 

керівника-лідера й лядини. 

До професійних компетенцій лідерства В. Ємельѐнов, О. Штирьов, 

С. Верба, Л. Ярошенко відносѐть харизматичні (увага до свого здоров’ѐ, 

сміливість, стресостійкість, уміннѐ бути імпровізатором тощо); 

комунікативність (здатність переконувати і мотивувати, уміннѐ 

налагоджувати співпраця, слухати інших тощо); організаторські (уміннѐ 

працявати в команді, здатність брати на себе відповідальність, уміннѐ 

управлѐти ситуаціюя та мобілізувати лядей тощо); «синдром хамелео-

на» (пристосовуватисѐ до змінного середовища, мати такт і талант 

толерантності, здатність до взаюмодії тощо); адміністративні (уміти 

передбачати, узгоджувати, приймати рішеннѐ, координувати, контроля-

вати тощо); інтелектуальні (здатність генерувати ідеї, стратегічно й 

аналітично мислити, вчитисѐ новому тощо); управлінської майстерності 

(обізнаність у своїй справі, володіннѐ управлінськоя культуроя, 

здатність домовлѐтисѐ та оточувати себе розумними й перспективними 

співробітниками тощо); поведінкові (індивідуальний підхід, уникненнѐ 

конфліктів, дослухаютьсѐ до думок підлеглих, уміннѐ обстоявати своя 

точку зору тощо) (Ємельѐнов, Штирьов, Верба, Ярошенко, 2020).  

А. Возна та Ю. Миронов виділили ѐкості та риси, ѐкі найчастіше 

демонструять ефективні лідери: ітелектуальні здібності (розум і логіка, 

поміркованість, проникливість, оригінальність, концептуальність, 

освіченість, знаннѐ справи, мовна розвиненість, допитливість, 

інтуїтивність); риси характеру особистості (ініціативність, гнучкість, 

пильність, творчість, чесність, цілісність особистості, сміливість, 

самовпевненість, врівноваженість, незалежність, амбіційність, потреба у 

досѐгненнѐх, наполегливість, упертість, енергійність, працездатність, 
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агресивність, обов’ѐзковість); набуті вміннѐ (вміннѐ отримувати 

підтримку, кооперуватисѐ, завоявати популѐрність і престиж; такт і 

дипломатичність; вміннѐ приймати на себе ризик і відповідальність, 

організувати, переконувати, змінявати себе, бути надійним, жартувати і 

розуміти гумор, розбиратисѐ в лядѐх) (Возна, Миронов, 2014). 

До основних ознак керівника-лідера також відносѐтьсѐ такі: дію за 

покликом серцѐ, запаляю та надихаю інших, інноватор, палкий 

прихильник певної ідеї, йому вірѐть та довірѐять. Окрім цього, лідери 

повинні розуміти контекст ситуації, усвідомлявати своя 

відповідальність та активізувати лядей. Вміннѐ зрозуміти кожну лядину, 

поважати її позиція, думку – це основа ефективного лідерства. Найкращі 

лідери ті, ѐкі забезпечуять інтелектуальне лідерство, що передбачаю 

вміннѐ аналізувати пропозиції та ідеї інших; ті, що не тільки маять 

знаннѐ, а й можуть ними поділитись (Мармаза, 2016).  

Розвиток лідерського потенціалу керівника щільно пов’ѐзаний із 

формуваннѐм комунікативних компетентностей та умінь ділового 

спілкуваннѐ. Спілкуваннѐ у діѐльності керівника стаю не просто 

фактором, а професійно значущоя категоріюя.  

Гуманістичний характер спілкуваннѐ ѐк професійної діѐльності 

визначаютьсѐ тим, що суб’юкти ціюї діѐльності визнаятьсѐ вільними у 

даному відношенні особистостѐми, признаятьсѐ їх інтелектуальні і 

моральні права.  

Ділове спілкуваннѐ виникаю між лядьми в процесі виконаннѐ 

професійної діѐльності, що у своя чергу відображаютьсѐ в спілкуванні, 

накладаю на нього певні відбитки. Тому розглѐдати понѐттѐ «ділове 

спілкуваннѐ» доцільно в контексті конкретної професійної діѐльності. 

Ділове спілкуваннѐ – це складний і багатогранний процес, ѐкий може 

виступати водночас і ѐк процес взаюмодії ділових партнерів, і ѐк 

інформаційний процес, і ѐк ставленнѐ лядей один до одного, і ѐк 

процес взаюмовпливу один на одного, і ѐк процес співпереживаннѐ і 

взаюмного розуміннѐ один одного. 

Ефективність ділового спілкуваннѐ в системі «керівник – 

персонал»  передбачаю не досконалість уміннѐ маніпулявати лядьми, 

а здатність створявати атмосферу конструктивних стосунків засобами 

толерантності та емпатії. Вимоги до формуваннѐ культури ділового 

спілкуваннѐ керівника потребуять визначеннѐ особистістя чітких 

ціннісних оріюнтацій. Це може бути можливим лише тоді, коли він 

добре усвідомляю своя роль і свою місце у суспільстві, відчуваю гідне 

ставленнѐ до себе оточуячих, коли в нього розвинене відчуттѐ 
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самовпевненості й прагненнѐ до самовдосконаленнѐ. Прагненнѐ 

активності, розвиток здібностей і відчуттѐ впевненості, спроможності 

самостійного вирішеннѐ завданнѐ покладаютьсѐ на власний розсуд 

майбутнього керівника (Мармаза, 2013). 

Нам видаятьсѐ цікавими запропоновані Б. Авреньювим 

антипоради керівнику, ѐкі шкодѐть його лідерству в колективі:  

- маніѐ величі, ілязорна віра в своя непогрішність, у те, що ти 

маюш виклячне право розпорѐджатисѐ долѐми інших лядей; 

- надмірна прозорливість, хибна переконаність у тому, що коли 

ти «шахрай», то всі навколо схожі на тебе; 

- амбітність і, виходѐчи з цього, зверхність, непривабливість у 

стосунках з оточуячими; 

- незнаннѐ потреб та інтересів своїх підлеглих; 

- триманнѐ всіх віжок управліннѐ в одних руках, прийнѐтттѐ 

рішеннѐ за підлеглих і тим самим стримуваннѐ їхньої ініціативи тощо 

(Авреньюв, 2010). 

Отже, лідерський потенціал керівника ю складним утвореннѐм: 

комплекс особистісних ѐкостей, ѐкі знаходѐть проѐв під час різних ситуа-

цій; здатність реалізувати лідерські технології та техніки управлінської 

діѐльності; досвід професійних комунікацій і соціальних стосунків. 

Щоб стати ефективним керівником, лідерський потенціал 

повинен стати об’ютом самоменеджменту. Розвиток лідерського 

потенціалу передбачаю його цілеспрѐмоване моделяваннѐ та 

удосконаленнѐ лідерських компетентностей. 

Лідерський потенціал доцільно розвивати за відповідними 

компонентами: 

1. Професійна компетентність: 

- здобуттѐ вищої освіти за спеціальністя «менеджмент»; 

- перепідготовка за менеджерськими напрѐмами у скорочені 

терміни на базі першої вищої освіти; 

- курси (загальні, тематичні) підвищеннѐ кваліфікації (офлайн, 

заочні, дистанційні); 

- науково-методичні заходи (семінари, практикуми, тренінги, 

проюкти); 

- самовдосконаленнѐ та самоменеджмент (самостійне 

опануваннѐ теоріюя та практикоя ефективного управліннѐ). 

2. Особистісна компетентність: 

- особистісний саморозвиток (відвідуваннѐ бібліотек, театрів, 

музеїв; активне читаннѐ, мандри країноя та за кордоном); 
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- участь у професійних конкурсах, змаганнѐх, фестивалѐх, 

конференціѐх; 

- написаннѐ статей до періодичних видань, методичних 

рекомендацій з досвіду роботи; 

- консультуваннѐ в успішних колег; 

- аналіз типових та власних помилок, невдач, розчарувань; 

- тренінги, ділові ігри з різних аспектів розвитку професійної 

діѐльності та особистості; 

- упровадженнѐ управлінських інновацій (коучинг, паблік-

рілейшнз, тайм-менеджмент, іміджуваннѐ, фасилітативне управліннѐ). 

3. Емоційна компетентність: 

- консультуваннѐ у психолога; 

- діагностуваннѐ (анкетуваннѐ, опитуваннѐ, тестуваннѐ, 

спостереженнѐ, самоаналіз); 

- розвиток духовності, свого енегропотенціалу, збереженнѐ 

здоров’ѐ; 

- самоактуалізаціѐ (програми самокорекції, розвитку здібностей, 

попередженнѐ професійного вигорѐннѐ); 

- удосконаленнѐ стиля управліннѐ, соціально-психологічного 

клімату в колективі (збереженнѐ та розвиток традицій у закладі, 

колективні неформальні заходи). 

Узагальнений образ керівника-лідера закладу освіти містить такі 

чинники: 

- Професійна менеджерська підготовка. 

- Постійне самовдосконаленнѐ, професійна активність та 

відкритість до нового. 

- Здатність стратегічно мислити, продукувати ідеї, 

впроваджувати інновації та брати за це відповідальність. 

- Уміннѐ згуртувати та повести за собоя лядей. 

- Уміннѐ організувати ефективні комунікації в колективі, слухати 

і чути, довірѐти, делегувати повноваженнѐ, йти на компроміси. 

- Надаю перевагу експертним та моніторинговим технологіѐм 

замість жорстокого адміністративного контроля. 

- Управлінська компетентність та культура. 

Розроблѐннѐ та реалізаціѐ проюкту саморозвитку із зазначеної 

проблеми ю реально рушійноя силоя формуваннѐ лідерського 

потенціалу. 

У проблемно-цільовому розділі доцільно провести комплексне 

вивченнѐ свого лідерського потенціалу, виѐвити свої сильні та слабкі 
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сторони ѐк керівника-лідера, сформулявати проблемне поле, 

поставити цілі й завданнѐ длѐ самовдосконаленнѐ. 

До змістового розділу необхідно віднести заходи, ѐкі 

допоможуть керівнику розвивати свій лідерський потенціал: вивченнѐ 

науково-методичної літератури з означеної проблеми, тематичні 

курси підвищеннѐ кваліфікації, участь у тренінгах та науково-

методичних семінарах, анкетуваннѐ колег та підлеглих тощо. 

Підсумковий розділ передбачаю заходи з вивченнѐ ступенѐ 

досѐгненнѐ поставленої мети та виконаннѐ завдань, поширеннѐ 

позитивного власного досвіду розвитку лідерського потенціалу, 

написаннѐ рекомендацій, виступи перед іншими керівниками тощо.  

Лідерський потенціал керівника особливо ѐскраво проѐвлѐютьсѐ 

під час загроз, проблем, перешкод, коли потрібні злагоджені дії 

персоналу, здатність прийнѐттѐ рішеннѐ та визнаннѐ права на це. 

Універсального наповненнѐ лідерського потенціалу не може бути, 

оскільки ступінь його проѐву буде зумовляватись здатністя 

продемонструвати певні ѐкості у певних ситуаціѐх. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Під 

час призначеннѐ на керівні посади доцільно враховувати лідерський 

потенціал майбутнього керівника, а вже практикуячим керівникам – 

усвідомлявати важливість роботи над ствердженнѐм своюї позиції 

керівника-лідера, розроблѐти цільові проюкти саморозвитку та 

формуваннѐ лідерської компетентності. 

Перспективними проблемами досліджень ю розроблѐннѐ системи 

формуваннѐ лідерського потенціалу керівника під час його навчаннѐ за 

менеджерськоя спеціальністя та в післѐдипломний період. 
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SUMMARY 
Marmaza Oleksandra. Kozlova Olena. The development of leadership potential 

of the head of the educational institution. 
The purpose of the article is to determine the essence of the leadership potential 

of the head of the educational institution and to identify approaches to its 
development. Such research methods are used as: analysis, synthesis, comparison, 
systematization, method of scientific extrapolation. 

The article states that humanistic management is based on a human-centered 
philosophy and the concept of leadership. Traditional and new personnel management 
systems are characterized by such features as: stability – change and development; 
control – delegation of responsibility and trust; egocentrism – corporate values; populism – 
business activity; uniformity and mediocrity – a variety of ideas, approaches, techniques; 
overestimation of achievements - competitiveness and –reputation. 

It is determined that the leadership potential of the head of the educational 
institution is a complex formation: a set of personal qualities that are manifested in 
different situations; ability to implement leadership technologies and management 
techniques; experience in professional communications and social relations. It is 
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substantiated that the leadership potential of the head should be developed in the 
following components: professional, personal and emotional competence. Examples of 
components of these components are given. The sections of the project of leadership 
potential development and their content are offered. 

It is concluded that when appointing to executive positions it is advisable to take 
into account the leadership potential of the future head of the educational establishment, 
and practicing heads – to realize the importance of working to assert their position as a 
leader, to create projects of self-development and leadership competence. 

Promising research issues are the development of a system of leadership 
development of the head of educational institution during his training in management 
and in the postgraduate period.  

Key words: management of educational institutions, head, leadership, 
leadership potential, leadership competence. 
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